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Szanowni Państwo,

Gmina Władysławowo to nasz wspólny dom. Dom, 
który razem budujemy, rozwijamy i o który powin-
niśmy dbać. To od nas samych zależy, jak wyglą-
dać będzie nasza mała ojczyzna i jak będzie się 
w niej żyć.

Na komfort naszego życia składa się wiele czynni-
ków: od poziomu edukacji po wyposażenie straży 
pożarnej, od kanalizacji po zajęcia organizowane 
dla mieszkańców. Od sprawnego naprawiania 
dziur w drogach po ciekawe, aktualne materiały na 
stronie internetowej. Do tego wszystkiego docho-
dzą czynnik prawne oraz jak to w życiu – pienią-
dze.. Samorząd to nie urząd miasta. Samorząd to 
mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnie-
nia najlepszego poziomu usług publicznych. 

I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest 
ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość 
przyznanych dofinansowań w ramach realiza-
cji inwestycji z funduszy zewnętrznych. Jednak 
najważniejszym dla mnie miernikiem jest zado-
wolenie mieszkańców.

Burmistrz Władysławowa

Roman Kużel
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Wstęp

Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. To kompendium 
wiedzy o sytuacji w Gminie Władysławowo.

Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi oceny i brak w nim komenta-
rzy na temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty przedstawione w czytelny sposób, tak aby to 
czytelnik mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Raport o Stanie Gminy to swego rodzaju 
sprawozdanie z pracy władysławowskiej administracji publicznej. Zadania samorządu są bardzo szerokie: 
od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację. A suma wszystkich działań składa się na jakość 
życia mieszkańców.

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie odnośnie do treści raportu oraz tego, co należy umieścić w kolej-
nych jego wydaniach.
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Rada Miejska Władysławowa to organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. 
statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet jst, wysokość podatków i plany zagospodarowania 
przestrzennego.

Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 
5 lat. W naszej radzie zasiada 15 radnych. Rada ma jednego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

Rada Miejska Władysławowa

Adam Białas 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Członek Komisji: Budżetu  
i Finansów; Gospodarczej

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Śródmieście

Tadeusz Budzisz
Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów
  

Członek Komisji Oświaty

Okręg Wyborczy: 
Karwia

Dorota Jeka
 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Członek Komisji:  
Budżetu i Finansów; Oświaty

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Śródmieście

Mariusz Głowienke
Przewodniczący Komisji Kultury

Członek Komisji: Gospodarczej;  
Skarg Wniosków i Petycji

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Cetniewo

Anna Kollek
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Przewodnicząca  
Komisji Oświatowej; Członek 

Komisji Gospodarczej

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Cetniewo

Bogdan Łagocki
Przewodniczący Komisji 

Gospodarczej

Członek Komisji Budżet
i Finansów

 
Okręg Wyborczy: 

Ostrowo
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Szymon Redlin
Przewodniczący Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji 

Członek Komisji: Kultury; 
Gospodarczej

Okręg Wyborczy: 
Jastrzębia Góra

Antoni Glembin

Członek Komisji: Rewizyjnej; 
Gospodarczej; Oświaty

Okręg Wyborczy: Chałupy,
część Osiedla Szotland

Kamila Janowicz

Członek Komisji: Oświaty; 
Kultury

Okręg Wyborczy: 
Osiedle Żwirowa

Piotr Dettlaff

Członek Komisji: Budżetu  
i Finansów;   

Skarg Wniosków i Petycji; 
Gospodarczej

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Szotland

Tomasz Hapaniuk

Członek Komisji: Rewizyjnej; 
Budżetu i Finansów;

Gospodarczej

Okręg Wyborczy:
Osiedle Hallerowo

Grzegorz 
Zamek-Gliszczyński

Członek Komisji: 
Oświaty; Kultury;

Skarg, Wniosków i Petycji

Okręg Wyborczy:
część Osiedla Szotland i Żwirowa

Mariusz Labudda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Budżetu 
i Finansów

 
Okręg Wyborczy: 

część Osiedla Śródmieście

Damian Glembin

Członek Komisji: Rewizyjnej; 
Budżetu i Finansów; 

Skarg, Wniosków i Petycji
 

Okręg Wyborczy: 
Tupadły, Rozewie

Damian Marzejon

Członek Komisji: Rewizyjnej; 
Kultury

 
Okręg Wyborczy: 

Chłapowo

W 2019 r. odbyło się 14 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej Władysławowa z czego 10 sesji było sesjami zwyczaj-
nymi, 4 sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym. 

Podczas 14 posiedzeń sesji, podjęto 211 uchwał, które dotyczyły spraw bieżących takich jak: 
• sprawy finansowe dotyczące m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034, zmiany 

budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok, stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok, uchwalenia 
budżetu Gminy Władysławowo na 2020r., przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysła-
wowo na lata 2020-2034 - uchwalono 57 uchwał,

• sprawy gruntowe dotycząc m.in. dzierżaw, najmu, zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Władysławowo – uchwalono 64 uchwały,

• sprawy organizacyjne, oświatowe, opieki społecznej, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska - 
uchwalono 88 uchwał,

• podjęto decyzję, w formie uchwał, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego – 2 uchwały.

• Uchwałą Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2019 r. uchwalono zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego WS-2 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, przedłużeniem 
Drogi Chłapowskiej ul. Boh. Kaszubskich do granic administracyjnych Władysławowa położony w miejsco-
wości Władysławowo,

• Uchwałą Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2019 r. podjęto decyzję w sprawie 
utworzenia Przedszkola Nr 1 we Władysławowie.
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Z dniem 1 września 2019 r. utworzono Przedszkole Nr 1 we Władysławowie z siedzibą  
przy ul. Drogowców 1. Przedszkole jest prowadzone jako jednostka budżetowa Gminy Władysławowo. W roku 
szkolnym 2019/2020 przedszkole funkcjonuje w ramach dofinansowania ze środków projektu EFS w ramach 
Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

• Uchwałami od Nr V/62/2019 do Nr V/68/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2019 r. przy-
jęto statuty Sołectw Gminy Władysławowo, kolejno: Chałup, Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry, Tupa-
deł, Ostrowa oraz Karwii.

Do obowiązującego statutu wprowadzono zmianę dot. kadencji organów sołectwa,  
którą wydłużono do 5 lat, a także uporządkowano dotychczasowe zapisy poprzez m.in. przypisanie odpo-
wiednich zadań Komisji ds. wyborów w sołectwie oraz wskazania czynności, które odbywają się przed dniem 
wyborów ze wskazaniem Referatu Organizacyjno – Prawnego odpowiedzialnego za przygotowanie wyborów. 
Statuty jednostek pomocniczych zawierają dodatkowy załącznik, który przedstawia znak graficzny danego 
Sołectwa.

• Uchwałami od Nr V/69/2019 do Nr V/73/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2019 r.  przy-
jęto statuty Osiedli miejscowości Władysławowo, kolejno: Cetniewo, Żwirowa, Hallerowo, Śródmieście oraz 
Szotland.

W odniesieniu do obowiązującego statutu wprowadzono następujące zmiany:
• wydłużono do 5 lat kadencję organów Osiedli, 
• wprowadzono zmianę w trybie wyboru organów zarządu, w analogiczny sposób  

jak ma to miejsce w Sołectwach. Wybory Przewodniczącego Zarządu są powszechne, 
równe i  odbywają się w  głosowaniu tajnym w dniu wolnym od pracy. Wybory odbywają  
się w  obwodach osiedlowych, natomiast wybór członków Zarządu odbywa się na 
pierwszym zebraniu mieszkańców zwołanym przez Przewodniczącego Osiedla.  

• Uchwałą Nr V/75/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2019r Gmina Władysławowo przy-
stąpiła do Związku Miast Polskich.

ZMP to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych  
i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego roz-
woju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, 
wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną  
i wydawniczą.

• Uchwałą Nr VI/91/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 marca 2019 r. utworzono Ośrodek Sportu 
i Rekreacji we Władysławowie.

Utworzono gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji  
we Władysławowie dla wykonywania zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji  
i  tur yst yk i  w t y m za rządza nia  obiek ta mi i  urządzenia mi spor tow y mi 
i rekreacyjnymi będących własnością lub we władaniu Gminy Władysławowo. Ośrodek Sportu i Rekreacji  
we Władysławowie prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

• Uchwałą Nr X/132/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 czerwca 2019 r.  Rada Miejska udzieliła 
Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania.

W 2019r. po raz pierwszy w historii samorządu głosowane było też wotum zaufania  
dla Burmistrza. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Władysławowa za rok 2018, Rada Miej-
ska Władysławowa postanowiła udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Władysławowa – Romanowi Kużel. 
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• Uchwałą Nr X/139/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 czerwca 2019 r. przyjęto Program Polityki 
Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 roku życia w Gminie Władysławowo”.

Program zdrowotny w Gminie Władysławowo na lata 2019 - 2020 w zakresie szczepień przeciwko grypie 
osób od 70 roku życia obejmuje działania mające na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciwko 
grypie wśród populacji objętej programem, a tym samym zapobieganie zachorowalności na grypę i wystę-
powania powikłań pogrypowych. 

• Uchwałą Nr XII/159/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 września 2019 r. zmieniono nazwę samo-
rządowej instytucji kultury i nadano Statut Centrum Kultury.

Zmieniono nazwę samorządowej instytucji kultury – „Centrum Kultury, Promocji  
i Sportu”, utworzonej Uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 27 kwietnia 2011r. na „Cen-
trum Kultury”.

• Uchwałą Nr XVI/215/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 listopada 2019 r. ustalono dodatkowe 
tradycyjne nazwy miejscowości Tupadły i Rozewie w języku kaszubskim.

Rada Miejska ustaliła dodatkowe nazwy w języku kaszubskim dla miejscowości Tupadły – Tëpadla i dla miej-
scowości Rozewie -  Rozewié. 

• Uchwałą Nr XVII/235/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019 r. Przystąpiono do reali-
zacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,  
które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 
w życiu społecznym. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób  
z niepełnosprawnością. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach 
np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach (z zastrzeżeniem 
aktywnego udziału uczestnika) i w załatwianiu spraw urzędowych.
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Urząd Miejski

Urząd Miejski we Władysławowie jest jednostką organi-
zacyjną, przy pomocy, której burmistrz realizuje zadania 
wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowa-
nych przez Radę Miejską. Siedziba Urzędu Miejskiego 
we Władysławowie mieści się przy ul. Gen. J. Hallera 19.

W urzędzie 31 grudnia 2019r. zatrudnione były 103 osoby. 
Większość z tych osób piastuje stanowiska urzędnicze, 
legitymując się wyższym wykształceniem. Pracownicy 
Urzędu miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje – 
czy to podejmując naukę na studiach podyplomowych 
czy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począw-
szy od gminnej księgowości prowadzenia różnego 
typu ewidencji  w tym mieszkańców i przedsiębiorców, 
poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, współpracę 

z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan tech-
niczny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chod-
ników, działania na rzecz środowiska naturalnego, po 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, organi-
zowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, 
a także działania informacyjne i promocyjne. Jesteśmy 
do Państwa usług. Staramy się być możliwie najbardziej 
pomocni.

Burmistrz Władysławowa  w roku 2019 wydał 304 zarzą-
dzenia tj. 44 zarządzenia więcej niż w roku poprzednim), 
z czego: 34-objęte było nadzorem Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Gdańsku.

W samym 2019r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 20.426 
pisma (to 330 pism więcej niż w roku poprzednim), a to 
nie wszystkie sprawy, którymi zajmowaliśmy się w tym 
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czasie.  Wiele kwestii poruszanych jest w bezpośrednich rozmowach z burmistrzem czy pracownikami. Załatwiamy 
sprawy zgłoszone drogą mailową i niejednokrotnie nie są one rejestrowane w systemie.

Wszelkie działania podejmowane przez Radę Miejską Władysławowa oraz Urząd Miejski są wynikiem przyjętej 
Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo do 2020 roku, w której zostały wytyczone 4 strategiczne cele.

• Uporządkowanie układu przestrzen-
nego oraz zwiększenie liczby obsza-
rów objętych miejsco wym planem 
zagospodarowania 

• Wykorzystanie potencjału przestrzen-
nego dla rozwoju sportu i rekreacji

• Rozwijanie wspólnych przedsięwzięć 
inwesty cyjnych w  ramach Forum 
NORDA

• Poprawa dostępności komunikacyjnej
• Poprawa funkcjonowania systemu 

transporto wego

• Dostosowanie infrastruktury drogowej 
i towa rzyszącej do potrzeb mieszkańców 
i turystów

•  Rozwój infrastruktury technicznej
• Poprawa stanu środowiska i bezpieczeń-

stwa ekologicznego
• Uporządkowanie kwestii związanych 

gospo darką komunalną
• Ochrona środowiska i cennych zasobów 

przy rodniczych
• Wspieranie wytwarzania i wykorzystania 

ener gii ze źródeł odnawialnych

• Rozwój sektora małej i  średniej 
przedsiębiorczo ści

• Stworzenie warunków dla rozwoju 
infrastruk tury otoczenia biznesu

• Aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji 
zawodo wych mieszkańców na lokalnym 
rynku 

• Wzmacnianie konkurencyjności rynku 
pracy

• Rozwój instytucjonalnego wsparcia 
przedsię biorczości

• Aktywizacja polityki promocyjnej 
w zakresie funkcji gospodarczych

• Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji 
i turystyki, jako czynników dynamizu-
jących lokalny rozwój gospodarczy 

• Poszerzanie oferty inwestycyjnej gminy
• Wspieranie dywersyfikacji profilu 

gospodar czego gminy
• Wspieranie powstawania całosezono-

wych (ca łorocznych) miejsc pracy

• Wzmacnianie i poszerzanie oferty kultu-
ralnej i rekreacyjnej miasta

• Wspieranie tworzenia całosezonowych 
atrakcji turystycznych

• Rozwój marki Władysławowa oraz 
wypromowanie unikalnego produktu 
turystycznego

• Promocja wydarzeń kulturalnych o zna-
czeniu ponadlokalnym

• Upowszechnienie aktywnych form spę-
dzania wolnego czasu

• Rozwój infrastruktury rekreacyjnej
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CEL STRATEGICZNY NR 1 - Zrównoważony rozwój przestrzenny 
z uwzględnie niem działań infrastrukturalnych i poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego

CEL STRATEGICZNY NR 2 - Zapewnienie odpowiednich warunków  
rozwoju konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki

CEL STRATEGICZNY NR 3 - Stworzenie optymalnych warunków do  
rozwoju turystyki i rekreacji

CELE OPERACYJNE

CELE OPERACYJNE

CELE OPERACYJNE



12 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

• Poprawa poziomu bezpieczeństwa 
i ładu publicz nego na terenie gminy

• Zwiększenie aktywności osób wyklu-
czonych i zagro żonych wykluczeniem 
społecznym

•  Podniesienie jakości i  dostępności 
usług publicznych

• Rozwój budownictwa komunalnego 
i socjalnego

• Wspieranie rozwoju systemu opieki 
przedszkolnej

• Modernizacja placówek oświatowych 

• Wzmacnianie aktywności i świadomo-
ści obywatel skiej

• Rozwijanie systemu wsparcia dla grup 
wykluczo nych

• Przystosowanie przestrzeni publicznych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

• Zapewnienie ochrony warunków byto-
wych rodzin

• Wspieranie integracji społecznej i ogra-
niczenie po ziomu ubóstwa

• Wspieranie aktywizacji osób starszych

SF
ER

A
SP

Ó
JN

O
ŚĆ

 S
PO

ŁE
CZ

N
A

CEL STRATEGICZNY NR 4 - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

CELE OPERACYJNE

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie wladyslawowo.pl oraz na najpopularniejszych mediach 
społecznościowych:

• facebook.com/wladyslawowoofficial 
• twitter.com/wladyslawowopl 

• instagram.com/gminawladyslawowo 
• youtube.com/user/wladyslawowoPL 

Zachęcamy także do lektury Biuletynu Informacji Publicznej „Ratusz” miesięcznika. Warto też dołączyć do ser-
wisu sms, aby otrzymywać na bieżąco informacje o najważniejszych wydarzeniach.
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Gmina Władysławowo położona jest na Wybrzeżu Kaszubskim, w niedalekiej odległości od Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego, który rozciąga się wzdłuż całej linii brzegowej gminy. Powierzchnia gminy wynosi 39,22 km². 
Miasto stanowi 6,68% powierzchni powiatu.

Stolicą gminy jest miejscowość Władysławowo, które jest najdalej na północ wysuniętym miastem w Polsce oraz 
głównym wczasowiskiem na Wybrzeżu Bałtyckim. Posiada największy w województwie pomorskim kompleks 
wczasowo-wypoczynkowy, port rybacki i jachtowy oraz przystań pasażerską. 

Miejscowość znajduje się w powiecie puckim, na Kępie Swarzewskiej, u nasady Półwyspu Helskiego, w odległości 
48 km od Gdyni i 33 km od Helu. Od strony północnej przylega do Bałtyku, a od strony południowo-wschodniej 
do Zatoki Puckiej.

Położenie Gminy
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Chałupy

WŁADYSŁAWOWO

Sołectwo

Chłapowo
Sołectwo

Miasto

Rozewie
Sołectwo

Tupadły
Sołectwo

Ostrowo
Sołectwo

Karwia
Sołectwo Jastrzębia Góra

Sołectwo

Osiedle Szotland

Osiedle Śródmieście

Osiedle Hallerowo

Osiedle Żwirowa

Osiedle Cetniewo

Gminę miejsko – wiejską oprócz miasta Władysławowa tworzą wsie takie jak: Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzę-
bia Góra, Rozewie, Chłapowo i Chałupy. Miejscowość Władysławowo podzielona jest na pięć osiedli: Śródmieście, 
Szotland, Cetniewo, Żwirowa i Hallerowo. Podział gminy został zaprezentowany na poniższym rysunku.

Mieszkańcy Gminy
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców stałych zmniejszyła się o 104 osoby, 
przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 14843 osoby, w tym 7639 kobiet i 7204 mężczyzn. W odniesie-
niu do poszczególnych kategorii wiekowych:
    • liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła  1527 osoby, a liczba mieszkań-
ców – 1571,
    • liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 4283 osób, a liczba mieszkańców w wieku 
produkcyjnym (19-65) wynosiła 4747,
    • liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1829, a liczba mieszkańców: 886

 Na początek 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 9851 osób, a na terenach wiejskich 5096 osób. Na koniec 
2019 r. dane te przedstawiały się następująco: tereny miejskie – 9761 osób, tereny wiejskie – 5082 osoby.
W 2019 r. narodziły się w gminie Władysławowo 163 osoby, w tym 78 dziewczynek i 85 chłopców, a zmarło 
129 osób, w tym 55 kobiet i 74 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł 34. 
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MIEJSCOWOŚĆ

MIESZKAŃCY

STALI CZASOWI RAZEM

CHAŁUPY

CHŁAPOWO

JASTRZĘBIA GÓRA

KARWIA

OSTROWO

ROZEWIE

TUPADŁY

WŁADYSŁAWOWO

OGÓŁEM

9761

415

1243

978

1016

682

258

490

234

35

2

22

30

13

23

8

9995

1278

417

1000

1046

695

281

498

14843 367 15210

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wpływ na liczbę ludności w gminie ma przyrost naturalny i saldo migracji. Pomimo tego, że przyrost natu-
ralny jest dodatni (163 urodzeń, 129 zgonów), od 2013 r. systematycznie z roku na rok liczba stałych miesz-
kańców gminy maleje. 
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Zebrania Wiejskie oraz Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli:
W roku 2019 odbyło się po jednym zebraniu wiejskim w każdym z 7 Sołectw oraz po jednym zebraniu  
z mieszkańcami w każdym z 5 Osiedli, które zostały zwołane na wniosek Burmistrza. Były to zebrania związane  
z poinformowaniem mieszkańców o realizowanych inwestycjach w poszczególnych jednostkach pomocniczych 
oraz inwestycjach, które są obecnie planowane. Dodatkowo Sołtysi oraz Przewodniczący Osiedli przedstawili 
sprawozdania z działalności Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli  za ubiegły rok.

Zebrania Rad Sołeckich w 2019r. (zaprotokołowane)  w poszczególnych Sołectwach kształtowały się następująco:
Chłapowo – 3 spotkania (m.in. wydanie opinii o nadanie nazw ulic, wyrażenie opinii na wniosków składanych 
przez mieszkańców, zmian w funduszu sołeckim na rok 2019, omówienie i propozycje zadań związane z fun-
duszem sołeckim 2020, przygotowanie spraw do omówienia na zebraniu wiejskim). 

Zebrania Zarządów Osiedli w 2019r. (zaprotokołowane) w poszczególnych Osiedlach kształtowały się następująco:
• Szotland – 5 spotkań (m.in. wybór Zarządu Osiedla, organizacja Dnia Dziecka, organizacja Sobótki, przed-

stawienie propozycji do budżetu na rok 2020, omówienie organizacji turnieju gry w „Baśkę”);
• Śródmieście – 6 spotkań (m.in. omówienie spraw bieżących dotyczących osiedla, wydanie opinii w sprawie 

zmiany organizacji ruchu na ul. Parkowej, ocena sezonu letniego 2019, wydanie opinii w sprawie zmiany 
organizacji ruchu na ul. 1000-lecia PP);

• Cetniewo – 1 spotkanie (m.in. omówienie spraw bieżących, omówienie organizacji ruchu na ul. Harcerskiej, 
przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Cetniewskiej);

• Żwirowa – 1 spotkanie (m.in. podsumowanie dotychczasowej pracy na rzecz Samorządu i Osiedla Żwirowa, 
ustalenie dat spotkań z mieszkańcami w sprawie podjęcia uchwały o zagospodarowaniu środków finanso-
wych, przedstawienie działań w sprawie rekultywacji na śmietnisku).

Zebrania Rad Sołeckich jak również Zarządów Osiedli nie zawsze są zaprotokołowane, wynika to z faktu, iż nie 
ma możliwości zorganizowania zebrania w konkretnym momencie np. w celu wydania opinii i takie decyzje 
podejmowane są w formie obiegowej. Rady Sołeckie jak również Zarządy Osiedli działają z wielkim zaangażo-
waniem na rzecz Gminy Władysławowo.

Jednostki Pomocnicze Gminy



17Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectwo. Gminy nie mają obo-
wiązku tworzenia funduszy sołeckich - decyzja należy do rady gminy. Uchwałą Nr VI/48/2015 RMW z dnia 
25 marca 2015 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Władysławowo środków stanowiących 
fundusz sołecki.

W roku 2019 sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego miały do dyspozycji środki finansowe w wysokości 
302.956,00 zł, zadania sołeckie wydatkowano na kwotę 297.865,95 zł.

Fundusz Sołecki w 2018 r. był na poziomie 287.116,00 zł, tak wiec w stosunku do roku 2019 wzrósł o 15.840 zł

CHAŁUPY 33.585,00 zł

53.141,00 zł

37.570,00 zł 37.569,44 zł

26.092,00 zł 25.927,95 zł

53.141,00 zł 53.141,00 zł

46.286,00 zł 46.272,97 zł

53.141,00 zł 53.140,00 zł

302.956,00 zł 297.865,95 zł

48.364,22  zł

33.450,37 zł

ZAPLANOWANEFUNDUSZ SOŁECKI W 2019 r. WYDATKOWANE

CHŁAPOWO

TUPADŁY

ROZEWIE

JASTRZĘBIA GÓRA

OSTROWO

KARWIA

RAZEM

Zrealizowano następujące zadania:
SOŁECTWO CHAŁUPY 
1. Zakup i montaż tablic „Chałupy kiedyś” 
2. Zakup i transport donic oraz koszy na śmieci w Chałupach
3. Wykonanie na zamówienie koła ratunkowego/dekoracyjnego, obrusu wykorzystywanego do zebrań 

wiejskich, f lagi typu winder, oklejenie tablicy
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SOŁECTWO CHŁAPOWO 
1. Zakup przeciwpożarowej odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłapowie
2. Wykonanie PT oświetlenia na ulicy Bocznej
3. Zakup lunety widokowej
4. Zakup i montaż stojaka rowerowego
5. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej

Zakup i transport donic oraz koszy 
na śmieci w Chałupach

Zakup i montaż stojaka rowerowego w Chłapowie

Wykonanie na 
zamówienie koła 

ratunkowego/
dekoracyjnego, 
obrusu wyko-

rzystywanego do 
zebrań wiejskich, 
f lagi typu winder, 
oklejenie tablicy

w Chałupach

Wykonanie 
nowego przy-

łącza elek-
trycznego 

do fontanny 
w Rozewiu 

Zakup lunety widokowej
w Chłapowie

SOŁECTWO ROZEWIE
1. Zakup wyposażenia i sprzętu na 

potrzeby OSP w Jastrzębiej Górze
2. Wykonanie nowego przyłącza elektrycz-

nego do fontanny, która jest posado-
wiona w centrum wsi na działce gmin-
nej nr 208/11

3. Wykonanie nowej konstrukcji fontanny
4. Dokupienie ulicowskazów z nazwami 

ulic oraz tablic informacyjnych łącznie 
ze słupami
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Zakup i montaż elementów placu zabaw 
w Ostrowie

Wykonanie oświetlenia łącznika między ulicą 
Hożą a ulicą Śmiałą w Karwi

Wykonanie wiaty piknikowej na placu 
rekreacyjnym w Tupadłach– etap III 

SOŁECTWO JASTRZĘBIA GÓRA
1. Zakup płyt jumbo i sfinansowanie ich ułożenia, w celu dokończenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej 

Górze
2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze

SOŁECTWO TUPADŁY
1. Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyjnym działka nr 268/6, ul. Szkolna w Tupadłach  

– etap III
2. Zakup sprzętu dla OSP Jastrzębia Góra
3. Zakup sprzętu służącego do utrzymania nawierzchni boiska do piłki nożnej w Tupadłach
4. Zakup lodówki, czajników oraz rolet do świetlicy w Tupadłach
5. Zakup i ułożenie płyt jumbo na części ul. Wiatrakowej w Tupadłach 
6. Zakup substancji odżywczych do poprawy jakości nawierzchni boiska do piłki nożnej w Tupadłach

SOŁECTWO OSTROWO
1. Zakup  i montaż elementów placu zabaw 

w Ostrowie
2. Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Karwia 

(dron z akcesoriami)
3. PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej 

w Ostrowie
4. Zakup płyt jumbo na ul. Grzybowej 

w Ostrowie

SOŁECTWO KARWIA
1. Budowa oświetlenia ulicy Stokrotki w Karwi 
2. Budowa oświetlenia ulicy Konwalii w Karwi
3. Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 

ulicy ks. Lewińskiego od ulicy M. Kopernika  
do ulicy Ekologicznej w Karwi

4. Wykonanie oświetlenia łącznika między ulicą 
Hożą a ulicą Śmiałą w Karwi
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Wyszczególnienie

DOCHODY, w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

WYDATKI, w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

DEFICYT/NADWYŻKA

PRZYCHODY

ROZCHODY 2.235.112,00

9.730.013,00

-7.494.901,00

120.299.905,32
95.416.926,32
24.882.979,00

112.805.004,32
96.598.548,32
 16.206.456,00

2.235.111,21

7.494.899,76

-522.572,91

108.382.901,15
88.452.035,76
19.930.865,39

107.860.328,24
93.740.505,67
14.119.822,57

100,0

77,0

7,0

90,1
92,7
80,1

95,6
97,0
87,1

Plan po zmianach
Wykonanie 

od początku roku
Wskaźnik % wyk. 

planu

Budżet i Finanse
Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo za 
2019 rok.
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Budżet Gminy Władysławowo na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr III/20/2018 
z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 111.607.587,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę 121.994.791,00 zł. 
Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 10.387.204,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Bur-
mistrza zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 112.805.004,32 zł, natomiast wydatki 
po zmianach 120.299.905,32 zł. Deficyt budżetu gminy na 31 grudnia 2019 r. zaplanowano na kwotę  -7.494.901,00 
zł. Budżet gminy Władysławowo zamknął się deficytem w wysokości  -522.572,91 zł.

Zadłużenie Gminy Władysławowo na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek (25.780.776,30 
zł) oraz umowy leasingowej na zakup samochodu  (144.757,65 zł) wynosi 25.925.533,95 zł, co stanowi  
24,0% - wskaźnik zadłużenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 112.805.004,32 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 
107.860.328,24 zł, co stanowi 95,6% planu, w tym:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe 16.206.456,00 zł

96.598.548,32 zł

14.119.822,57 zł

93.740.505,67 zł 

87,1 %

97,0 %

Plan Wykonanie Wskaźnik %

dochody własne gminy
28,77%

wpłaty mieszkańców za
odpady komunalne

6,23%
dotacje celowe na

zadania własne
1,56%

dotacje celowe z
admin. rządowej

18,79%

subwencja oświatowa
14,00%

wpływy z podatku
dochodowego od osób

�zycznych
16,67%

otrzymane dotacje na
inwestycje

10,05%sprzedaż majątku
gminnego

3,04%

dochody na zadania
projektowe z UE

0,90%

Realizacja dochodów budżetu w 2019 roku

Dochody
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WyszczególnienieL.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wykonanie

Udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

Dotacje celowe na zadania własne i 
realizowane na podstawie porozumień

17 976 825,86 zł

Subwencja oświatowa 15 098 801,00 zł

Dotacje celowe z admin. rządowej

Wpłaty mieszkańców za odpady komunalne

Dochody własne gminy

Dochody na zadania projektowe z UE

20 261 945,36 zł

1 679 110,85 zł

6 725 003,07 zł

31 031 370,29 zł

967 449,24 zł

107 860 328,24 zł

8. Sprzedaż majątku gminnego 3 281 247,91 zł

9. Otrzymane dotacje na inwestycje 10 838 574,66 zł

OGÓŁEM

W 2019 roku pozyskano w ramach konkursów, naborów, dochody w kwocie 11.536.310,18 zł, co stanowi  
10,7 % ogółu dochodów, w tym:
1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Pomorskiego w kwocie 10.000,00 zł z prze-

znaczeniem na zadanie pn. „Mieszkańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój przestrzeni publicznej w miejsco-
wości Rozewie”

2. pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Pomorskiego w kwocie 99.946,14 zł z prze-
znaczeniem na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich

3. pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana ze Starostwa Powiatowego w kwocie 134.697,00 zł z przezna-
czeniem na utrzymanie dróg powiatowych

4. dotacja z UE na inwestycje pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9” w kwocie 3.974.644,47 zł

5. dotacja z UE na inwestycje pn. „Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej architektury poprzez remont, 
budowę oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru wsi Ostrowo” - 255.000,00 zł

6. środki z UE na inwestycje pn. „Budowa obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczającej 
oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia” - 242.500,00 zł

7. środki otrzymanie z Budżetu Państwa na inwestycję pn. „Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej architek-
tury poprzez remont, budowę oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru wsi Ostrowo” 
- 45.000,00 zł

8. środki otrzymane z Budżetu Państwa na inwestycje pn. „Budowa obiektów małej architektury turystycznej i rekre-
acyjnej ograniczającej oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia” - 42.750,00 zł

9. środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł - środki otrzymane z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Władysławowie 
przy ul. Krasickiego 11 w kwocie 1.198.361,59 zł,

10. środki z UE na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stano-
wiących własność Gminy Władysławowo” - 2.464.903,12 zł
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11. środki otrzymane z UE w postaci dotacji na realizację zadania pn. „Europa dla Obywateli” - 31.342,25zł
12. środki z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jedno-

stek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” - 475.769,12 zł
13. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na zakup pompy szlamowej dla OSP we 

Władysławowie w kwocie 3.540,00 zł
14. środki otrzymane z UE na zadanie pn. „Zaczynamy od przedszkola - utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkol-

nych w gminie Władysławowo w kwocie  1.273.058,00 zł (bieżące UE - 856.833,06 zł, majątkowe UE - 416.224,94zł
15. środki otrzymane z UE na zadanie pn. „Tradycje poza granicami w kwocie  46.588,73 zł
16. środki otrzymane z UE na zadanie pn. „Aktywny powiat pucki” w kwocie 20.622,05 zł
17. środki otrzymane z UE na zadanie pn. „Ja w Internecie” w kwocie 7.881,15 zł
18. środki otrzymane z UE na zadanie pn. „Poprawa efektywności odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę 

systemów   kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” - w tym budowa kana-
lizacji deszczowe w dzielnicy Hallerowo we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w kwocie 315.621,81 zł 

19. środki otrzymane z UE na zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo” w kwocie 853.689,75 zł
20. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżą-

cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚIGW na realizację projektu „Realizacja 
zadań ochronnych w rezerwacje przyrody „Słone Łąki” wraz z otuliną” w kwocie 24.375,00 zł

21. dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów program „Umiem pływać” 
w kwocie 16.020,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 120.299.905.32 zł, wykonanie na dzień 31 grudzień 2019 roku 
wynosi 108.382.901,15 zł, co stanowi 90,1 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe 34.882.979,00 zł  

95.416.926,32 zł

19.930.865,39 zł

88.452.035,76 zł

80,1 %

92,7  %

Plan Wykonanie Wskaźnik %

Struktura wydatków 
budżetu 
w 2019 roku 

inwestycje - projekty unijne
13,62%

wynagrodzenie i składki
27,37%

wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań

27,46%dotacje na zadania bieżące
5,77%

świadczenia na rzecz
osób �zycznych

19,55%

wydatki na programy
�nansowane z EU

0,84%

obsługa długu
0,62%

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

4,77%

Wydatki
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WyszczególnienieL.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wykonanie

Wynagrodzenia i składki

Świadczenia na rzecz osób �zycznych

29 660 124,99 zł

Wydatki związane z realizacją 
ich statutowych zadań

29 763 026,27 zł

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na programy �nansowane z UE

Obsługa długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 252 479,53 zł

21 192 840,93 zł

912 379,01 zł

671 185,03 zł

5 170 381,44 zł

8. Inwestycje - projekty unijne 14 760 483,95 zł

108 382 901,15OGÓŁEM

Podstawowe inwestycje jednoroczne:

Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41
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Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41



26 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41



27Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41



28 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41
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Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41



30 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41
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Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41



32 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Nazwa zadaniaL.p.

1.

Plan na dzień
31.12.2019

Wydatki
ogółemDział Rozdział/

paragraf

Pomoc �nansowa dla Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW 
nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"

600 60013/6300 0,00 0,00

Dotację uwzględniono w budżecie na 2020 rok.

2.

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji 
serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej 
(lokalizacja Władysławowo po 2 szt. na 
osiedle) (Budżet obywatelski - obszar miejski)

630 63095/6050 69 200,80 69 200,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 69 200,00 zł. 

3.

Szczęśliwy mieszkaniec (zakup i montaż witacza 
w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze 
stacją napraw rowerów w Ostrowie) - (Budżet 
obywatelski - obszar wiejski)

630 63095/6050 29 827,81 29 827,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. 
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 29 827,00 zł. 

4.

Bezobsługowy park linowy (lokalizacja Rozewie) 
(Budżet obywatelski - obszar wiejski) 630 63095/6050 30 500,80 30 500,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 30500,00 zł. 

5.
Wykup gruntów w Gminie Władysławowo 700 70005/6060 500 000,00 366 561,00

Zadanie zrealizowano

8.

Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: 
Budowa infrastruktury terapeutyczno-sporto-
wej na terenie Gminy Władysławowo

851 85154/6050 374 947,00 212 779,60

Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 212 779,60 zł 
związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ciągu ul. Hryniewieckiego we Władysławowie
oraz wymianą nawierzchni na terenie Skweru nad Zatoką i zakupem urządzeń zabawowych.

9.

Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w 
Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo - 3 
100,00 zł, środki własne - 590,00 zł) 

900 90015/6050 3 690,00 3 690,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 690,00 zł.

10.

Budowa oświetlenia ul. Stokrotki w Karwi (2 
lampy od ul. Śmiałej i 3 lampy od ul. Ekologicz-
nej - środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 14 059,00 14 058,90

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 14 058,90 zł.

11.

Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Karwi - 
środki Sołectwa Karwia

900 90015/6050 30 581,00 30 580,10

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. 
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 30 580,10 zł. 

12.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia 
ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do 
ul. Ekologicznej w Karwi - (środki Sołectwa 
Karwia - 5 141,00 zł, środki własne - 886,00 zł)

900 90015/6050 6 027,00 6 027,00

Opracowano projekt budowlany. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 6 027,00 zł.

13.

Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja 
Władysławowo przy ul. Żwirowej) Budżet 
obywatelski - obszar miejski

900 90095/6050 99 960,00 0,00

W trakcie przygotowania poraz kolejny procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

14.

Zakup i montaż elementów placu zabaw 
STATEK na terenie przy ul. Władysławowskiej w 
Chłapowie - środki Sołectwa Chłapowo)

900 90095/6050 0,00 0,00

W związku z planowanymi zmianami przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na inny cel
odstąpiono od realizacji zadania, zatem do dnia 31.12.2019 r. nie poniesiono nakładów �nansowych.

15.

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyj-
nym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - 
etap III - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

900 90095/6050 16 501,00 16 500,45

Zadanie wykonano w czerwcu br. Do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 16 500,45 zł.

16.

Zakup elementów placów zabaw w Ostrowie - 
środki Sołectwa Ostrowo

900 90095/6050 0,00 0,00

Z uwagi na wartość urządzeń zabawowych zakup elementów stanowi wydatek bieżący,
w związku z czym nie poniesiono wydatków majątkowych.

Dokonano zakupu samochodu. Na dzień 31.12.2019 r. 
na zadanie poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 71 212,50 zł.

17.

Dotacja celowa na do�nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla CKPiS

921 92114/6220 0,00 0,00

18.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie

750 75023/6060 71 213,00 71 212,50

Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki �nansowe w wysokości 574 922,58 zł.

19.
Przebudowa SP 2 we Władysławowie 801 80101/6050 574 923,00 574 922,58

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych. 

20.

Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 47 547,35 zł.

21.

Przebudowa ul. Inżynierskiej we Władysławowie 600 60016/6050 47 548,00 47 547,35

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 271 215,00 zł.

22.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów 
we Władysławowie 

600 60016/6050 271 215,00 271 215,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 52 029,00 zł.

23.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach 900 90015/6050 52 029,00 52 029,00

Zadanie realizowane w ramach programu przez "Sport do trzeźwości".

24.

PT budowy ścieżki rowerowej
z Ostrowa do Karwi

630 63095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano 
i wydatkowano  środków �nansowych.

25.

PT budowy ul. Skandynawskiej
we Władysławowie 

600 60016/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

26.

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych 
wzdłuż ul. Niepodległości

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

27.

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 900 90095/6050 0,00 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dokumentacji związanej z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w bud. Ratusza Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 21 150,00 zł. 

28.

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, 
projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z 
ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, 
pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

750 75023/6050 21 150,00 21 150,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

29.

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na 
bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze 900 90095/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

30.

PT oświetlenia i nawierzchni drogowej 
ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 900 90015/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

31.

Budowa przepompowni na wejściu nr 23
w Jastrzębiej Górze

900 90095/6050 0,00 0,00

W trakcie roku budżetowego 2019 odstąpiono od realizacji zadania.

32.

PT przebudowy istniejących elementów 
infrastruktury technicznej dla potrzeb projektu 
w ul. Skandynawskiej we Władysławowie

600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

33.

PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej
w Chłapowie

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 129 291,45 zł.

34.

Budowa chodnika na ul. Jachtowej
we Władysławowie

600 60016/6050 129 300,00 129 291,45

Opracowano dokumentację projektową.
Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 4 797,00 zł.

35.

PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od
ul. Dobrej do ul. Miłej

900 90015/6050 4 797,00 4 797,00

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów �nansowych.

36.

Budowa ul. Żurawiej w Rozewiu 600 60016/6050 0,00 0,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

37.

PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy)

900 90015/6050 0,00 0,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

38.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na do�nansowanie zadań majątkowych
- zakup samochodu

754 75404/6170 30 000,00 30 000,00

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

39.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na do�nansowanie zadań majątko-
wych - "Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną"

754 75410/6170 8 000,00 8 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowew wysokości 25 369,00 zł.

40.

Budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu 900 90015/6050 25 369,00 25 369,00

Zadanie przeniesiono do WPF. Na realizację zadania jednorocznego nie planowano
i wydatkowano  środków �nansowych.

41.

Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej
we Władysławowie 900 90015/6050 0,00 0,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 11 070,00 zł.

42.

PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, 
Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie 900 90015/6050 11 070,00 11 070,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych.
Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

43.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 
hydrantem w ramach zadania pn. " Budynek 
OSP z funkcją domu kultury wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zjazdem w Karwi" 

900 90095/6050 10 000,00 10 000,00

Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 8 487,00 zł.

44.

PT oświetlenia drogowego przy ul. Grzybowej
w Ostrowie - środki Sołectwa Ostrowo 900 90015/6050 8 487,00 8 487,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 287,70 zł.

45.

"Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - Miesz-
kańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój 
przestrzeni publicznej

010 01095/6050 15 100,00 12 287,70

Zadanie zrealizowano

46.

Zakup terminalowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w serwer 900 90015/6050 16 000,00 16 000,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 39 468,74 zł.

47.

Budowa przyłącza dla punktu ładowania 
pojazdów z napędem elektrycznym 900 90095/6050 40 000,00 39 468,74

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 3 360,00 zł.

48.

Wykonanie oświetlenia łącznika między 
ul. Hożą a ul. Śmiałą w Karwi - środki sołectwa 
Karwia

900 90015/6050 3 360,00 3 360,00

Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 12 669,00 zł.

49.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 
- środki sołectwa Chłapowo 900 90095/6050 17 044,00 12 669,00

Dokonano zakupu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2019 r.
poniesiono nakłady �nansowe w wysokości 10 000,00 zł.

50.

Zakup lunety widokowej - środki Sołectwa 
Chłapowo 630 63095/6060 10 000,00 10 000,00

Zadanie zrealizowano

51.

Zakup samochodu do przewozu osób oraz 
rzeczy ruchomych OSiR

926 92604/6060 72 073,00 69 926,00

Zadanie zrealizowano

52.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
ści przy realizacji zadań "Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karwia

926 92601/6660 8 018,00 8 017,52

Zadanie zrealizowano

53.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy 
realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

926 92601/6660 12 721,00 12 721,29

6.
Zakup 3 łódek - klasa Optimist SP nr 2 801 80101/6060 0,00

7.

Zakup samochodu do dowożenia dzieci 
i młodzieży

801 80113/6060 0,00

2 229 265,18RAZEM: 2 634 711,41

Podstawowe inwestycje wieloletnie:

Przedsięwzięcie

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji Wykonanie

1.

Wykonanie na dzień 
31.12.2019 r.

%
WykonaniaPlan na 2019 r.

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem 
(1.1+1.2+1.3)

23 708 344,00 18 742 959,64 144%

1.1.1 1 231 529,00 826 685,50 67,13%

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o �nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.), z tego:

20 517 731,00 15 587 169,45 144%

1.a Wydatki bieżące

Wydatki bieżące

1.1.1.1 21 042,00 20 622,05 98,00%Projekt "Aktywny Powiat Pucki"

1.1.1.4 47 386,00 23 221,39 49,00%Projekt z programu ERASMUS
„Tradycje poza granicami"

1.1.1.5 10 740,00 10 459,87 97,39%Przyjazne środowisku zajęcia w szkole

1.1.1.7 22 789,00 22 605,98 99,20%Ja w internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

1.1.1.9 18 450,00Rozwój terenów zieleni 
w mieście Władysławowo

1.1.1.8 986 764,00 749 776,21

14 760 483,95

75,98%

76,53%

1.1.1.11 6 030,00Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie

1.1.1.13 0,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - 
Meandry Północy"

1.1.2 19 286 202,00Wydatki majątkowe

1 048 571,68 99,35%1.1.2.2 1 055 398,00Rozwój terenów zieleni w mieście Władysła-
wowo (rozdział 90004-6057; 90004-6059)

1 300 000,00 100,00%1.1.2.7 1 300 000,00Budowa całorocznego targowiska miejskiego 
we Władysławowie (90095-6057; 90095-6059)

1 722,00 100,00%1.1.2.10 1 722,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

1.1.2.11 0,00Program WIFI4EU (63095-6057)

1.2.1 0,00 0,00 0,00%- wydatki bieżące

1.2.2 0,00 0,00 0,00%

3 190 613,00 3 155 790,19 99%

- wydatki majątkowe

1.3.1 228 548,00 214 673,93 93,93%- wydatki bieżące

1.3.2.4 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej 
w Chłapowie (900-90019)

1.3.1.1 130 940,00 130 939,09 100,00%Wydatki bieżące (skladka członkowka) Budowa 
Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS

Zaczynamy od przedszkola! - 
Utworzenie 110 trwałych miejsc 
przedszkolnych w Gminie Władysławowo 

1.1.1.10 43 328,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo

1.1.1.12 75 000,00
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.1 200 000,00 0,00 0,00%
Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-
-6057; 90002-6059)

1.1.2.3 1 040 258,00 647 925,52 62,29%

Projekt "Budowa węzłów integracyjnych 
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami 
dojazdowymi (rozdział 60095-6057; 60095-
-6059)

1.1.2.4 4 344 130,00 2 025 959,68 46,64%

Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo (rozdział 75023-6057; 75023-
-6059)

1.1.2.5 818 437,00 21 845,00 2,67%

Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie 
(rozdział 90095-6057; 90095-6059)

1.1.2.6 6 926 694,00 6 184 475,22 89,28%
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.8 2 889 589,00 2 821 504,85 97,64%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.1.3 20 118,00 16 084,84 79,95%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.2 2 962 065,00 2 941 116,26 99%- wydatki majątkowe

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00%
PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej 
i Brzozowej we Władysławowie (600-60016).

1.3.2.2 6 569,00 6 568,20 99,99%
PT budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla 
obszaru ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90001)

1.3.2.3 13 899,00 13 899,00 100,00%
PT oraz budowa oświetlenia drogowego 
części ul. Topolowej w Jastrzębiej Górze 
(90015-6050) 

1.3.2.5
PT przebudowy rowu dla zlewni wód opado-
wych ul. Portowej we Władysławowie 
(900-90019)

68 600,00 65 521,37 95,51%1.3.2.6
PT budowy toalety publicznej przy wejściu na 
plażę nr 1,3,5,9 we Władysławowie (90095-
-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.7 PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu 
Szotland we Władysławowie (900-90095).

0,00 0,00 0,00%1.3.2.8 PT zejścia na plaże nr 17 w Rozewiu 
(900-90095).

53 408,00 53 407,50 100,00%1.3.2.10 PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga 
Swarzewska we Władysławowie 

40 797,00 33 168,16 81,30%1.3.2.14 Rozbudowa cmentarza komunalnego 
we Władysławowie (71035-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.18 Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu 
(90095-6050)

55 450,00 55 438,23 99,98%1.3.2.19 Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Tupadłach 
(90015-6050)

16 320,00 16 320,00 100,00%1.3.2.20 PT i wykonanie oświetlenia między ul. Hożą 
a Śmiałą w Karwi (90015-6050)

548 050,00 548 047,96 100,00%1.3.2.21 Budowa ul. Długiej we Władysławowie 
(60016-6050)

35 710,00 35 709,45 100,00%1.3.2.22 Budowa oświetlenia ul. Elizy Orzeszkowej we 
Władysławowie (90015-6050)

13 530,00 13 530,00 100,00%1.3.2.23 PT branży sanitarnej ul. Długiej 
we Władysławowie (90001-6050) 

0,00 0,00 0,00%1.3.2.25 "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

56 580,00 56 580,00 100,00%1.3.2.26 Przebudowa ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie - etap II (60016-6050)

88 560,00 88 560,00 100,00%1.3.2.28 PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 
(90095-6050)

66 905,00 66 904,48 100,00%1.3.2.30 Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie (90015-6050)

1 703,00 1 703,00 100,00%1.3.2.31 PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysła-
wowie (60016-6050)

4 797,00 4 797,00 100,00%1.3.2.33 PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej 
w Chłapowie (90015-6050) 

3 690,00 3 690,00 100,00%1.3.2.34 PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy) (90015-6050)

3 444,00 3 444,00 100,00%1.3.2.35 Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej 
we Władysławowie (90015-6050) 

35 129,00 35 128,80 100,00%1.3.2.36
PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświe-
tleniem zejścia na plażę nr 32 (60016-6050)

18 528 285,71RAZEM

0,00 0,00 0,00%1.3.2.9
Zagospodarowanie terenu handlowo-
usługowego przy ul.  Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90095)

1 565 160,00 1 564 459,24 99,96%1.3.2.11
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 
(70095-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.12
PT odprowadzenia wód deszczowych dla 
osiedla "Cetniewo" oraz miejscowości Chłapo-
wo (90001-6050)

107 246,00 107 245,03 100,00%1.3.2.13
PT i budowa oświetlenia przejść dla pieszych 
przez DW 216 w Chałupach na wysokości pól 
namiotowych (90015-6050)

49 720,00 49 720,00 100,00%1.3.2.16
Kaszubska chata w nowym świetle (Budżet 
Obywatelski z roku 2018 obszar wiejski) 
(90015-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.17
Zagospodarowanie przestrzeni widokowej 
działki gminnej nr 132 w Chłapowie 
(90095-6050)

43 365,00 43 365,00 100,00%1.3.2.24
PT przebudowy szkół na terenie miasta 
Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - 
(80195-6050)

7 800,00 7 800,00 100,00%1.3.2.32
PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. 
Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 
(90015-6050) 

19 434,00 19 434,00 100,00%1.3.2.27

PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Włady-
sławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz 
z usunięciem kolizji z infrastrukturą 
techniczną (60016-6050)

5 000,00 0,00 0,00%1.3.2.29

PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. 
Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospoda-
rowaniem terenów parkowych w miejscowo-
ści Jastrzębia Góra (60016-6050) 

1.1.2.9 709 974,00 708 480,00 99,79%

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej 
małej architektury poprzez remont, budowę 
oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskie-
go i rybackiego charakteru wsi Ostrowo 
(rozdział 63095-6050)

1.3.1.2 77 490,00 67 650,00 87,30%

Opracowanie w latach 2018-2020 projektu 
uchwały w sprawie zasad i warunków 
sytuowania na terenie gminy Władysławowo 
obiektów małej architektury , tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych z jakich 
mogą być wykonane tzw.

1.3.2.15 51 199,00 46 675,84 91,17%

PT termomodernizacji budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie Władysławowo w 
ramach projektu "Kompleksowa modernizacja 
budynków użyteczności publicznej Obszaru 
Metropolitarnego G-G-S (budynek UM we 
Wł-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-owie) 
(750-75023).

1.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z umowami partnerstwa publiczno-
-prywatnego, z tego:

1.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 
1.2), z tego:

1.b Wydatki majątkowe

23 708 344,00 78,15%
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Przedsięwzięcie

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji Wykonanie

1.

Wykonanie na dzień 
31.12.2019 r.

%
WykonaniaPlan na 2019 r.

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem 
(1.1+1.2+1.3)

23 708 344,00 18 742 959,64 144%

1.1.1 1 231 529,00 826 685,50 67,13%

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o �nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.), z tego:

20 517 731,00 15 587 169,45 144%

1.a Wydatki bieżące

Wydatki bieżące

1.1.1.1 21 042,00 20 622,05 98,00%Projekt "Aktywny Powiat Pucki"

1.1.1.4 47 386,00 23 221,39 49,00%Projekt z programu ERASMUS
„Tradycje poza granicami"

1.1.1.5 10 740,00 10 459,87 97,39%Przyjazne środowisku zajęcia w szkole

1.1.1.7 22 789,00 22 605,98 99,20%Ja w internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

1.1.1.9 18 450,00Rozwój terenów zieleni 
w mieście Władysławowo

1.1.1.8 986 764,00 749 776,21

14 760 483,95

75,98%

76,53%

1.1.1.11 6 030,00Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie

1.1.1.13 0,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - 
Meandry Północy"

1.1.2 19 286 202,00Wydatki majątkowe

1 048 571,68 99,35%1.1.2.2 1 055 398,00Rozwój terenów zieleni w mieście Władysła-
wowo (rozdział 90004-6057; 90004-6059)

1 300 000,00 100,00%1.1.2.7 1 300 000,00Budowa całorocznego targowiska miejskiego 
we Władysławowie (90095-6057; 90095-6059)

1 722,00 100,00%1.1.2.10 1 722,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

1.1.2.11 0,00Program WIFI4EU (63095-6057)

1.2.1 0,00 0,00 0,00%- wydatki bieżące

1.2.2 0,00 0,00 0,00%

3 190 613,00 3 155 790,19 99%

- wydatki majątkowe

1.3.1 228 548,00 214 673,93 93,93%- wydatki bieżące

1.3.2.4 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej 
w Chłapowie (900-90019)

1.3.1.1 130 940,00 130 939,09 100,00%Wydatki bieżące (skladka członkowka) Budowa 
Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS

Zaczynamy od przedszkola! - 
Utworzenie 110 trwałych miejsc 
przedszkolnych w Gminie Władysławowo 

1.1.1.10 43 328,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo

1.1.1.12 75 000,00
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.1 200 000,00 0,00 0,00%
Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-
-6057; 90002-6059)

1.1.2.3 1 040 258,00 647 925,52 62,29%

Projekt "Budowa węzłów integracyjnych 
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami 
dojazdowymi (rozdział 60095-6057; 60095-
-6059)

1.1.2.4 4 344 130,00 2 025 959,68 46,64%

Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo (rozdział 75023-6057; 75023-
-6059)

1.1.2.5 818 437,00 21 845,00 2,67%

Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie 
(rozdział 90095-6057; 90095-6059)

1.1.2.6 6 926 694,00 6 184 475,22 89,28%
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.8 2 889 589,00 2 821 504,85 97,64%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.1.3 20 118,00 16 084,84 79,95%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.2 2 962 065,00 2 941 116,26 99%- wydatki majątkowe

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00%
PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej 
i Brzozowej we Władysławowie (600-60016).

1.3.2.2 6 569,00 6 568,20 99,99%
PT budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla 
obszaru ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90001)

1.3.2.3 13 899,00 13 899,00 100,00%
PT oraz budowa oświetlenia drogowego 
części ul. Topolowej w Jastrzębiej Górze 
(90015-6050) 

1.3.2.5
PT przebudowy rowu dla zlewni wód opado-
wych ul. Portowej we Władysławowie 
(900-90019)

68 600,00 65 521,37 95,51%1.3.2.6
PT budowy toalety publicznej przy wejściu na 
plażę nr 1,3,5,9 we Władysławowie (90095-
-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.7 PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu 
Szotland we Władysławowie (900-90095).

0,00 0,00 0,00%1.3.2.8 PT zejścia na plaże nr 17 w Rozewiu 
(900-90095).

53 408,00 53 407,50 100,00%1.3.2.10 PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga 
Swarzewska we Władysławowie 

40 797,00 33 168,16 81,30%1.3.2.14 Rozbudowa cmentarza komunalnego 
we Władysławowie (71035-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.18 Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu 
(90095-6050)

55 450,00 55 438,23 99,98%1.3.2.19 Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Tupadłach 
(90015-6050)

16 320,00 16 320,00 100,00%1.3.2.20 PT i wykonanie oświetlenia między ul. Hożą 
a Śmiałą w Karwi (90015-6050)

548 050,00 548 047,96 100,00%1.3.2.21 Budowa ul. Długiej we Władysławowie 
(60016-6050)

35 710,00 35 709,45 100,00%1.3.2.22 Budowa oświetlenia ul. Elizy Orzeszkowej we 
Władysławowie (90015-6050)

13 530,00 13 530,00 100,00%1.3.2.23 PT branży sanitarnej ul. Długiej 
we Władysławowie (90001-6050) 

0,00 0,00 0,00%1.3.2.25 "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

56 580,00 56 580,00 100,00%1.3.2.26 Przebudowa ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie - etap II (60016-6050)

88 560,00 88 560,00 100,00%1.3.2.28 PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 
(90095-6050)

66 905,00 66 904,48 100,00%1.3.2.30 Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie (90015-6050)

1 703,00 1 703,00 100,00%1.3.2.31 PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysła-
wowie (60016-6050)

4 797,00 4 797,00 100,00%1.3.2.33 PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej 
w Chłapowie (90015-6050) 

3 690,00 3 690,00 100,00%1.3.2.34 PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy) (90015-6050)

3 444,00 3 444,00 100,00%1.3.2.35 Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej 
we Władysławowie (90015-6050) 

35 129,00 35 128,80 100,00%1.3.2.36
PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświe-
tleniem zejścia na plażę nr 32 (60016-6050)

18 528 285,71RAZEM

0,00 0,00 0,00%1.3.2.9
Zagospodarowanie terenu handlowo-
usługowego przy ul.  Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90095)

1 565 160,00 1 564 459,24 99,96%1.3.2.11
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 
(70095-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.12
PT odprowadzenia wód deszczowych dla 
osiedla "Cetniewo" oraz miejscowości Chłapo-
wo (90001-6050)

107 246,00 107 245,03 100,00%1.3.2.13
PT i budowa oświetlenia przejść dla pieszych 
przez DW 216 w Chałupach na wysokości pól 
namiotowych (90015-6050)

49 720,00 49 720,00 100,00%1.3.2.16
Kaszubska chata w nowym świetle (Budżet 
Obywatelski z roku 2018 obszar wiejski) 
(90015-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.17
Zagospodarowanie przestrzeni widokowej 
działki gminnej nr 132 w Chłapowie 
(90095-6050)

43 365,00 43 365,00 100,00%1.3.2.24
PT przebudowy szkół na terenie miasta 
Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - 
(80195-6050)

7 800,00 7 800,00 100,00%1.3.2.32
PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. 
Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 
(90015-6050) 

19 434,00 19 434,00 100,00%1.3.2.27

PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Włady-
sławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz 
z usunięciem kolizji z infrastrukturą 
techniczną (60016-6050)

5 000,00 0,00 0,00%1.3.2.29

PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. 
Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospoda-
rowaniem terenów parkowych w miejscowo-
ści Jastrzębia Góra (60016-6050) 

1.1.2.9 709 974,00 708 480,00 99,79%

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej 
małej architektury poprzez remont, budowę 
oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskie-
go i rybackiego charakteru wsi Ostrowo 
(rozdział 63095-6050)

1.3.1.2 77 490,00 67 650,00 87,30%

Opracowanie w latach 2018-2020 projektu 
uchwały w sprawie zasad i warunków 
sytuowania na terenie gminy Władysławowo 
obiektów małej architektury , tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych z jakich 
mogą być wykonane tzw.

1.3.2.15 51 199,00 46 675,84 91,17%

PT termomodernizacji budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie Władysławowo w 
ramach projektu "Kompleksowa modernizacja 
budynków użyteczności publicznej Obszaru 
Metropolitarnego G-G-S (budynek UM we 
Wł-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-owie) 
(750-75023).

1.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z umowami partnerstwa publiczno-
-prywatnego, z tego:

1.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 
1.2), z tego:

1.b Wydatki majątkowe

23 708 344,00 78,15%
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Przedsięwzięcie

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji Wykonanie

1.

Wykonanie na dzień 
31.12.2019 r.

%
WykonaniaPlan na 2019 r.

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem 
(1.1+1.2+1.3)

23 708 344,00 18 742 959,64 144%

1.1.1 1 231 529,00 826 685,50 67,13%

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o �nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.), z tego:

20 517 731,00 15 587 169,45 144%

1.a Wydatki bieżące

Wydatki bieżące

1.1.1.1 21 042,00 20 622,05 98,00%Projekt "Aktywny Powiat Pucki"

1.1.1.4 47 386,00 23 221,39 49,00%Projekt z programu ERASMUS
„Tradycje poza granicami"

1.1.1.5 10 740,00 10 459,87 97,39%Przyjazne środowisku zajęcia w szkole

1.1.1.7 22 789,00 22 605,98 99,20%Ja w internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

1.1.1.9 18 450,00Rozwój terenów zieleni 
w mieście Władysławowo

1.1.1.8 986 764,00 749 776,21

14 760 483,95

75,98%

76,53%

1.1.1.11 6 030,00Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie

1.1.1.13 0,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - 
Meandry Północy"

1.1.2 19 286 202,00Wydatki majątkowe

1 048 571,68 99,35%1.1.2.2 1 055 398,00Rozwój terenów zieleni w mieście Władysła-
wowo (rozdział 90004-6057; 90004-6059)

1 300 000,00 100,00%1.1.2.7 1 300 000,00Budowa całorocznego targowiska miejskiego 
we Władysławowie (90095-6057; 90095-6059)

1 722,00 100,00%1.1.2.10 1 722,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

1.1.2.11 0,00Program WIFI4EU (63095-6057)

1.2.1 0,00 0,00 0,00%- wydatki bieżące

1.2.2 0,00 0,00 0,00%

3 190 613,00 3 155 790,19 99%

- wydatki majątkowe

1.3.1 228 548,00 214 673,93 93,93%- wydatki bieżące

1.3.2.4 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej 
w Chłapowie (900-90019)

1.3.1.1 130 940,00 130 939,09 100,00%Wydatki bieżące (skladka członkowka) Budowa 
Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS

Zaczynamy od przedszkola! - 
Utworzenie 110 trwałych miejsc 
przedszkolnych w Gminie Władysławowo 

1.1.1.10 43 328,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo

1.1.1.12 75 000,00
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.1 200 000,00 0,00 0,00%
Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-
-6057; 90002-6059)

1.1.2.3 1 040 258,00 647 925,52 62,29%

Projekt "Budowa węzłów integracyjnych 
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami 
dojazdowymi (rozdział 60095-6057; 60095-
-6059)

1.1.2.4 4 344 130,00 2 025 959,68 46,64%

Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo (rozdział 75023-6057; 75023-
-6059)

1.1.2.5 818 437,00 21 845,00 2,67%

Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie 
(rozdział 90095-6057; 90095-6059)

1.1.2.6 6 926 694,00 6 184 475,22 89,28%
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.8 2 889 589,00 2 821 504,85 97,64%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.1.3 20 118,00 16 084,84 79,95%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.2 2 962 065,00 2 941 116,26 99%- wydatki majątkowe

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00%
PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej 
i Brzozowej we Władysławowie (600-60016).

1.3.2.2 6 569,00 6 568,20 99,99%
PT budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla 
obszaru ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90001)

1.3.2.3 13 899,00 13 899,00 100,00%
PT oraz budowa oświetlenia drogowego 
części ul. Topolowej w Jastrzębiej Górze 
(90015-6050) 

1.3.2.5
PT przebudowy rowu dla zlewni wód opado-
wych ul. Portowej we Władysławowie 
(900-90019)

68 600,00 65 521,37 95,51%1.3.2.6
PT budowy toalety publicznej przy wejściu na 
plażę nr 1,3,5,9 we Władysławowie (90095-
-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.7 PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu 
Szotland we Władysławowie (900-90095).

0,00 0,00 0,00%1.3.2.8 PT zejścia na plaże nr 17 w Rozewiu 
(900-90095).

53 408,00 53 407,50 100,00%1.3.2.10 PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga 
Swarzewska we Władysławowie 

40 797,00 33 168,16 81,30%1.3.2.14 Rozbudowa cmentarza komunalnego 
we Władysławowie (71035-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.18 Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu 
(90095-6050)

55 450,00 55 438,23 99,98%1.3.2.19 Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Tupadłach 
(90015-6050)

16 320,00 16 320,00 100,00%1.3.2.20 PT i wykonanie oświetlenia między ul. Hożą 
a Śmiałą w Karwi (90015-6050)

548 050,00 548 047,96 100,00%1.3.2.21 Budowa ul. Długiej we Władysławowie 
(60016-6050)

35 710,00 35 709,45 100,00%1.3.2.22 Budowa oświetlenia ul. Elizy Orzeszkowej we 
Władysławowie (90015-6050)

13 530,00 13 530,00 100,00%1.3.2.23 PT branży sanitarnej ul. Długiej 
we Władysławowie (90001-6050) 

0,00 0,00 0,00%1.3.2.25 "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

56 580,00 56 580,00 100,00%1.3.2.26 Przebudowa ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie - etap II (60016-6050)

88 560,00 88 560,00 100,00%1.3.2.28 PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 
(90095-6050)

66 905,00 66 904,48 100,00%1.3.2.30 Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie (90015-6050)

1 703,00 1 703,00 100,00%1.3.2.31 PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysła-
wowie (60016-6050)

4 797,00 4 797,00 100,00%1.3.2.33 PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej 
w Chłapowie (90015-6050) 

3 690,00 3 690,00 100,00%1.3.2.34 PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy) (90015-6050)

3 444,00 3 444,00 100,00%1.3.2.35 Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej 
we Władysławowie (90015-6050) 

35 129,00 35 128,80 100,00%1.3.2.36
PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświe-
tleniem zejścia na plażę nr 32 (60016-6050)

18 528 285,71RAZEM

0,00 0,00 0,00%1.3.2.9
Zagospodarowanie terenu handlowo-
usługowego przy ul.  Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90095)

1 565 160,00 1 564 459,24 99,96%1.3.2.11
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 
(70095-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.12
PT odprowadzenia wód deszczowych dla 
osiedla "Cetniewo" oraz miejscowości Chłapo-
wo (90001-6050)

107 246,00 107 245,03 100,00%1.3.2.13
PT i budowa oświetlenia przejść dla pieszych 
przez DW 216 w Chałupach na wysokości pól 
namiotowych (90015-6050)

49 720,00 49 720,00 100,00%1.3.2.16
Kaszubska chata w nowym świetle (Budżet 
Obywatelski z roku 2018 obszar wiejski) 
(90015-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.17
Zagospodarowanie przestrzeni widokowej 
działki gminnej nr 132 w Chłapowie 
(90095-6050)

43 365,00 43 365,00 100,00%1.3.2.24
PT przebudowy szkół na terenie miasta 
Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - 
(80195-6050)

7 800,00 7 800,00 100,00%1.3.2.32
PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. 
Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 
(90015-6050) 

19 434,00 19 434,00 100,00%1.3.2.27

PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Włady-
sławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz 
z usunięciem kolizji z infrastrukturą 
techniczną (60016-6050)

5 000,00 0,00 0,00%1.3.2.29

PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. 
Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospoda-
rowaniem terenów parkowych w miejscowo-
ści Jastrzębia Góra (60016-6050) 

1.1.2.9 709 974,00 708 480,00 99,79%

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej 
małej architektury poprzez remont, budowę 
oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskie-
go i rybackiego charakteru wsi Ostrowo 
(rozdział 63095-6050)

1.3.1.2 77 490,00 67 650,00 87,30%

Opracowanie w latach 2018-2020 projektu 
uchwały w sprawie zasad i warunków 
sytuowania na terenie gminy Władysławowo 
obiektów małej architektury , tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych z jakich 
mogą być wykonane tzw.

1.3.2.15 51 199,00 46 675,84 91,17%

PT termomodernizacji budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie Władysławowo w 
ramach projektu "Kompleksowa modernizacja 
budynków użyteczności publicznej Obszaru 
Metropolitarnego G-G-S (budynek UM we 
Wł-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-owie) 
(750-75023).

1.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z umowami partnerstwa publiczno-
-prywatnego, z tego:

1.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 
1.2), z tego:

1.b Wydatki majątkowe

23 708 344,00 78,15%
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Przedsięwzięcie

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji Wykonanie

1.

Wykonanie na dzień 
31.12.2019 r.

%
WykonaniaPlan na 2019 r.

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem 
(1.1+1.2+1.3)

23 708 344,00 18 742 959,64 144%

1.1.1 1 231 529,00 826 685,50 67,13%

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o �nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.), z tego:

20 517 731,00 15 587 169,45 144%

1.a Wydatki bieżące

Wydatki bieżące

1.1.1.1 21 042,00 20 622,05 98,00%Projekt "Aktywny Powiat Pucki"

1.1.1.4 47 386,00 23 221,39 49,00%Projekt z programu ERASMUS
„Tradycje poza granicami"

1.1.1.5 10 740,00 10 459,87 97,39%Przyjazne środowisku zajęcia w szkole

1.1.1.7 22 789,00 22 605,98 99,20%Ja w internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

1.1.1.9 18 450,00Rozwój terenów zieleni 
w mieście Władysławowo

1.1.1.8 986 764,00 749 776,21

14 760 483,95

75,98%

76,53%

1.1.1.11 6 030,00Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie

1.1.1.13 0,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - 
Meandry Północy"

1.1.2 19 286 202,00Wydatki majątkowe

1 048 571,68 99,35%1.1.2.2 1 055 398,00Rozwój terenów zieleni w mieście Władysła-
wowo (rozdział 90004-6057; 90004-6059)

1 300 000,00 100,00%1.1.2.7 1 300 000,00Budowa całorocznego targowiska miejskiego 
we Władysławowie (90095-6057; 90095-6059)

1 722,00 100,00%1.1.2.10 1 722,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

1.1.2.11 0,00Program WIFI4EU (63095-6057)

1.2.1 0,00 0,00 0,00%- wydatki bieżące

1.2.2 0,00 0,00 0,00%

3 190 613,00 3 155 790,19 99%

- wydatki majątkowe

1.3.1 228 548,00 214 673,93 93,93%- wydatki bieżące

1.3.2.4 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej 
w Chłapowie (900-90019)

1.3.1.1 130 940,00 130 939,09 100,00%Wydatki bieżące (skladka członkowka) Budowa 
Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS

Zaczynamy od przedszkola! - 
Utworzenie 110 trwałych miejsc 
przedszkolnych w Gminie Władysławowo 

1.1.1.10 43 328,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo

1.1.1.12 75 000,00
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.1 200 000,00 0,00 0,00%
Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-
-6057; 90002-6059)

1.1.2.3 1 040 258,00 647 925,52 62,29%

Projekt "Budowa węzłów integracyjnych 
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami 
dojazdowymi (rozdział 60095-6057; 60095-
-6059)

1.1.2.4 4 344 130,00 2 025 959,68 46,64%

Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo (rozdział 75023-6057; 75023-
-6059)

1.1.2.5 818 437,00 21 845,00 2,67%

Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie 
(rozdział 90095-6057; 90095-6059)

1.1.2.6 6 926 694,00 6 184 475,22 89,28%
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.8 2 889 589,00 2 821 504,85 97,64%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.1.3 20 118,00 16 084,84 79,95%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.2 2 962 065,00 2 941 116,26 99%- wydatki majątkowe

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00%
PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej 
i Brzozowej we Władysławowie (600-60016).

1.3.2.2 6 569,00 6 568,20 99,99%
PT budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla 
obszaru ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90001)

1.3.2.3 13 899,00 13 899,00 100,00%
PT oraz budowa oświetlenia drogowego 
części ul. Topolowej w Jastrzębiej Górze 
(90015-6050) 

1.3.2.5
PT przebudowy rowu dla zlewni wód opado-
wych ul. Portowej we Władysławowie 
(900-90019)

68 600,00 65 521,37 95,51%1.3.2.6
PT budowy toalety publicznej przy wejściu na 
plażę nr 1,3,5,9 we Władysławowie (90095-
-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.7 PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu 
Szotland we Władysławowie (900-90095).

0,00 0,00 0,00%1.3.2.8 PT zejścia na plaże nr 17 w Rozewiu 
(900-90095).

53 408,00 53 407,50 100,00%1.3.2.10 PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga 
Swarzewska we Władysławowie 

40 797,00 33 168,16 81,30%1.3.2.14 Rozbudowa cmentarza komunalnego 
we Władysławowie (71035-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.18 Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu 
(90095-6050)

55 450,00 55 438,23 99,98%1.3.2.19 Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Tupadłach 
(90015-6050)

16 320,00 16 320,00 100,00%1.3.2.20 PT i wykonanie oświetlenia między ul. Hożą 
a Śmiałą w Karwi (90015-6050)

548 050,00 548 047,96 100,00%1.3.2.21 Budowa ul. Długiej we Władysławowie 
(60016-6050)

35 710,00 35 709,45 100,00%1.3.2.22 Budowa oświetlenia ul. Elizy Orzeszkowej we 
Władysławowie (90015-6050)

13 530,00 13 530,00 100,00%1.3.2.23 PT branży sanitarnej ul. Długiej 
we Władysławowie (90001-6050) 

0,00 0,00 0,00%1.3.2.25 "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

56 580,00 56 580,00 100,00%1.3.2.26 Przebudowa ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie - etap II (60016-6050)

88 560,00 88 560,00 100,00%1.3.2.28 PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 
(90095-6050)

66 905,00 66 904,48 100,00%1.3.2.30 Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie (90015-6050)

1 703,00 1 703,00 100,00%1.3.2.31 PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysła-
wowie (60016-6050)

4 797,00 4 797,00 100,00%1.3.2.33 PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej 
w Chłapowie (90015-6050) 

3 690,00 3 690,00 100,00%1.3.2.34 PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy) (90015-6050)

3 444,00 3 444,00 100,00%1.3.2.35 Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej 
we Władysławowie (90015-6050) 

35 129,00 35 128,80 100,00%1.3.2.36
PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświe-
tleniem zejścia na plażę nr 32 (60016-6050)

18 528 285,71RAZEM

0,00 0,00 0,00%1.3.2.9
Zagospodarowanie terenu handlowo-
usługowego przy ul.  Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90095)

1 565 160,00 1 564 459,24 99,96%1.3.2.11
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 
(70095-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.12
PT odprowadzenia wód deszczowych dla 
osiedla "Cetniewo" oraz miejscowości Chłapo-
wo (90001-6050)

107 246,00 107 245,03 100,00%1.3.2.13
PT i budowa oświetlenia przejść dla pieszych 
przez DW 216 w Chałupach na wysokości pól 
namiotowych (90015-6050)

49 720,00 49 720,00 100,00%1.3.2.16
Kaszubska chata w nowym świetle (Budżet 
Obywatelski z roku 2018 obszar wiejski) 
(90015-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.17
Zagospodarowanie przestrzeni widokowej 
działki gminnej nr 132 w Chłapowie 
(90095-6050)

43 365,00 43 365,00 100,00%1.3.2.24
PT przebudowy szkół na terenie miasta 
Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - 
(80195-6050)

7 800,00 7 800,00 100,00%1.3.2.32
PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. 
Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 
(90015-6050) 

19 434,00 19 434,00 100,00%1.3.2.27

PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Włady-
sławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz 
z usunięciem kolizji z infrastrukturą 
techniczną (60016-6050)

5 000,00 0,00 0,00%1.3.2.29

PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. 
Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospoda-
rowaniem terenów parkowych w miejscowo-
ści Jastrzębia Góra (60016-6050) 

1.1.2.9 709 974,00 708 480,00 99,79%

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej 
małej architektury poprzez remont, budowę 
oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskie-
go i rybackiego charakteru wsi Ostrowo 
(rozdział 63095-6050)

1.3.1.2 77 490,00 67 650,00 87,30%

Opracowanie w latach 2018-2020 projektu 
uchwały w sprawie zasad i warunków 
sytuowania na terenie gminy Władysławowo 
obiektów małej architektury , tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych z jakich 
mogą być wykonane tzw.

1.3.2.15 51 199,00 46 675,84 91,17%

PT termomodernizacji budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie Władysławowo w 
ramach projektu "Kompleksowa modernizacja 
budynków użyteczności publicznej Obszaru 
Metropolitarnego G-G-S (budynek UM we 
Wł-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-owie) 
(750-75023).

1.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z umowami partnerstwa publiczno-
-prywatnego, z tego:

1.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 
1.2), z tego:

1.b Wydatki majątkowe

23 708 344,00 78,15%
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Przedsięwzięcie

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji Wykonanie

1.

Wykonanie na dzień 
31.12.2019 r.

%
WykonaniaPlan na 2019 r.

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem 
(1.1+1.2+1.3)

23 708 344,00 18 742 959,64 144%

1.1.1 1 231 529,00 826 685,50 67,13%

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o �nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.), z tego:

20 517 731,00 15 587 169,45 144%

1.a Wydatki bieżące

Wydatki bieżące

1.1.1.1 21 042,00 20 622,05 98,00%Projekt "Aktywny Powiat Pucki"

1.1.1.4 47 386,00 23 221,39 49,00%Projekt z programu ERASMUS
„Tradycje poza granicami"

1.1.1.5 10 740,00 10 459,87 97,39%Przyjazne środowisku zajęcia w szkole

1.1.1.7 22 789,00 22 605,98 99,20%Ja w internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

1.1.1.9 18 450,00Rozwój terenów zieleni 
w mieście Władysławowo

1.1.1.8 986 764,00 749 776,21

14 760 483,95

75,98%

76,53%

1.1.1.11 6 030,00Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie

1.1.1.13 0,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - 
Meandry Północy"

1.1.2 19 286 202,00Wydatki majątkowe

1 048 571,68 99,35%1.1.2.2 1 055 398,00Rozwój terenów zieleni w mieście Władysła-
wowo (rozdział 90004-6057; 90004-6059)

1 300 000,00 100,00%1.1.2.7 1 300 000,00Budowa całorocznego targowiska miejskiego 
we Władysławowie (90095-6057; 90095-6059)

1 722,00 100,00%1.1.2.10 1 722,00"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

1.1.2.11 0,00Program WIFI4EU (63095-6057)

1.2.1 0,00 0,00 0,00%- wydatki bieżące

1.2.2 0,00 0,00 0,00%

3 190 613,00 3 155 790,19 99%

- wydatki majątkowe

1.3.1 228 548,00 214 673,93 93,93%- wydatki bieżące

1.3.2.4 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej 
w Chłapowie (900-90019)

1.3.1.1 130 940,00 130 939,09 100,00%Wydatki bieżące (skladka członkowka) Budowa 
Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS

Zaczynamy od przedszkola! - 
Utworzenie 110 trwałych miejsc 
przedszkolnych w Gminie Władysławowo 

1.1.1.10 43 328,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo

1.1.1.12 75 000,00
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.1 200 000,00 0,00 0,00%
Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-
-6057; 90002-6059)

1.1.2.3 1 040 258,00 647 925,52 62,29%

Projekt "Budowa węzłów integracyjnych 
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami 
dojazdowymi (rozdział 60095-6057; 60095-
-6059)

1.1.2.4 4 344 130,00 2 025 959,68 46,64%

Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Władysławowo (rozdział 75023-6057; 75023-
-6059)

1.1.2.5 818 437,00 21 845,00 2,67%

Prądy Morskie - Park Miejski 
we Władysławowie 
(rozdział 90095-6057; 90095-6059)

1.1.2.6 6 926 694,00 6 184 475,22 89,28%
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

1.1.2.8 2 889 589,00 2 821 504,85 97,64%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.1.3 20 118,00 16 084,84 79,95%
Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo (80104 6057 i 4301)

1.3.2 2 962 065,00 2 941 116,26 99%- wydatki majątkowe

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00%
PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej 
i Brzozowej we Władysławowie (600-60016).

1.3.2.2 6 569,00 6 568,20 99,99%
PT budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla 
obszaru ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90001)

1.3.2.3 13 899,00 13 899,00 100,00%
PT oraz budowa oświetlenia drogowego 
części ul. Topolowej w Jastrzębiej Górze 
(90015-6050) 

1.3.2.5
PT przebudowy rowu dla zlewni wód opado-
wych ul. Portowej we Władysławowie 
(900-90019)

68 600,00 65 521,37 95,51%1.3.2.6
PT budowy toalety publicznej przy wejściu na 
plażę nr 1,3,5,9 we Władysławowie (90095-
-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.7 PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu 
Szotland we Władysławowie (900-90095).

0,00 0,00 0,00%1.3.2.8 PT zejścia na plaże nr 17 w Rozewiu 
(900-90095).

53 408,00 53 407,50 100,00%1.3.2.10 PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga 
Swarzewska we Władysławowie 

40 797,00 33 168,16 81,30%1.3.2.14 Rozbudowa cmentarza komunalnego 
we Władysławowie (71035-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.18 Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu 
(90095-6050)

55 450,00 55 438,23 99,98%1.3.2.19 Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Tupadłach 
(90015-6050)

16 320,00 16 320,00 100,00%1.3.2.20 PT i wykonanie oświetlenia między ul. Hożą 
a Śmiałą w Karwi (90015-6050)

548 050,00 548 047,96 100,00%1.3.2.21 Budowa ul. Długiej we Władysławowie 
(60016-6050)

35 710,00 35 709,45 100,00%1.3.2.22 Budowa oświetlenia ul. Elizy Orzeszkowej we 
Władysławowie (90015-6050)

13 530,00 13 530,00 100,00%1.3.2.23 PT branży sanitarnej ul. Długiej 
we Władysławowie (90001-6050) 

0,00 0,00 0,00%1.3.2.25 "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry 
Północy" (63095-6050)

56 580,00 56 580,00 100,00%1.3.2.26 Przebudowa ul. Hryniewieckiego 
we Władysławowie - etap II (60016-6050)

88 560,00 88 560,00 100,00%1.3.2.28 PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie 
(90095-6050)

66 905,00 66 904,48 100,00%1.3.2.30 Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza 
Budzisza w Ostrowie (90015-6050)

1 703,00 1 703,00 100,00%1.3.2.31 PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysła-
wowie (60016-6050)

4 797,00 4 797,00 100,00%1.3.2.33 PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej 
w Chłapowie (90015-6050) 

3 690,00 3 690,00 100,00%1.3.2.34 PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera 
oraz Wyzwolenia (2 lampy) (90015-6050)

3 444,00 3 444,00 100,00%1.3.2.35 Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej 
we Władysławowie (90015-6050) 

35 129,00 35 128,80 100,00%1.3.2.36
PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświe-
tleniem zejścia na plażę nr 32 (60016-6050)

18 528 285,71RAZEM

0,00 0,00 0,00%1.3.2.9
Zagospodarowanie terenu handlowo-
usługowego przy ul.  Hryniewieckiego 
we Władysławowie (900-90095)

1 565 160,00 1 564 459,24 99,96%1.3.2.11
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 
(70095-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.12
PT odprowadzenia wód deszczowych dla 
osiedla "Cetniewo" oraz miejscowości Chłapo-
wo (90001-6050)

107 246,00 107 245,03 100,00%1.3.2.13
PT i budowa oświetlenia przejść dla pieszych 
przez DW 216 w Chałupach na wysokości pól 
namiotowych (90015-6050)

49 720,00 49 720,00 100,00%1.3.2.16
Kaszubska chata w nowym świetle (Budżet 
Obywatelski z roku 2018 obszar wiejski) 
(90015-6050)

0,00 0,00 0,00%1.3.2.17
Zagospodarowanie przestrzeni widokowej 
działki gminnej nr 132 w Chłapowie 
(90095-6050)

43 365,00 43 365,00 100,00%1.3.2.24
PT przebudowy szkół na terenie miasta 
Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - 
(80195-6050)

7 800,00 7 800,00 100,00%1.3.2.32
PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. 
Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie 
(90015-6050) 

19 434,00 19 434,00 100,00%1.3.2.27

PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Włady-
sławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz 
z usunięciem kolizji z infrastrukturą 
techniczną (60016-6050)

5 000,00 0,00 0,00%1.3.2.29

PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. 
Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospoda-
rowaniem terenów parkowych w miejscowo-
ści Jastrzębia Góra (60016-6050) 

1.1.2.9 709 974,00 708 480,00 99,79%

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej 
małej architektury poprzez remont, budowę 
oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskie-
go i rybackiego charakteru wsi Ostrowo 
(rozdział 63095-6050)

1.3.1.2 77 490,00 67 650,00 87,30%

Opracowanie w latach 2018-2020 projektu 
uchwały w sprawie zasad i warunków 
sytuowania na terenie gminy Władysławowo 
obiektów małej architektury , tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych z jakich 
mogą być wykonane tzw.

1.3.2.15 51 199,00 46 675,84 91,17%

PT termomodernizacji budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie Władysławowo w 
ramach projektu "Kompleksowa modernizacja 
budynków użyteczności publicznej Obszaru 
Metropolitarnego G-G-S (budynek UM we 
Wł-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-owie) 
(750-75023).

1.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
związane z umowami partnerstwa publiczno-
-prywatnego, z tego:

1.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania 
pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 
1.2), z tego:

1.b Wydatki majątkowe

23 708 344,00 78,15%

Zadłużenie Gminy Władysławowo na koniec roku osiągnęło wysokość 25.925.533,95 zł, w tym z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów - 25.780.776,30 zł , z tytułu leasingu na spłatę samochodu- 144.757,65 
zł. Kwota zaciągniętego długu do dochodów ogółem stanowi 24,0%. Przyjęty harmonogram spłat kredy-
tów i pożyczek zakłada, że dług zostanie całkowicie spłacony do 2034 roku, a wysokość spłat w kolejnych 
latach, spełnia wymogi określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Relacja o której mowa w art. 
243 ustawy o finansach publicznych w okresie 2019-2034 jest dodatnia. 

Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla roku budżetowego i lat następnych nie może przekroczyć średniej 
arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż 
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.



37Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Ochrona Zdrowia
Placówki ochrony zdrowia mające swoje siedziby na terenie gminy miasta Władysławowa są zrestrukturyzowane 
i od lat działają w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opiekę zdrowotną na poziomie 
specjalistycznym zapewnia obejmujący swym zasięgiem cały powiat pucki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku. Ponadto na terenie Władysławowa znajdują się Niepubliczne 
Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące opiekę w zakresie podstawowych usług medycznych.

Zakłady Opieki Zdrowotnej obecnie funkcjonujące we Władysławowie:
    1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Ratuszu
    2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TOP-MED
    3. NZOZ WŁA-MED
    4. Przychodnia lekarska SZOTLAND

W roku 2019 po raz pierwszy Rada Miejska Władysła-
wowa podjęła uchwałę Nr X/139/2019 z dnia 26 czerwca 
2019r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej 
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 
roku życia w Gminie Władysławowo na lata 2019 - 2020”.

Program zdrowotny w Gminie Władysławowo w roku 
2019 w zakresie szczepień przeciwko grypie osób od 70 
roku życia obejmował działania mające na celu zwiększe-
nie liczby osób zaszczepionych przeciwko grypie wśród 
populacji objętej programem, a tym samym zapobiega-
nie zachorowalności na grypę i występowania powikłań 
pogrypowych.

Organizatorem szczepień był NZOZ „Przychodnia 
w Ratuszu” Sp. z o.o. Remedia przy współpracy z NZOZ 
„WŁA-MED”; Przychodnią lekarską Szotland” we Wła-
dysławowie oraz NZOZ TOP-MED” W Jastrzębiej Górze.

Jako grupę docelową wskazano osoby stanowiące grupę 
tzw. podwyższonego ryzyka zachorowania na grypę tj.  
mieszkańców Gminy Władysławowo od 70 roku życia 
stale zamieszkałych na terenie Gminy. Według danych 
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pozyskanych z Meldunków liczba ta wynosiła 1.429 osób. Liczba osób, która skorzystała z nieodpłatnych szczepień 
wyniosła 442, co stanowiło ok. 30% osób powyżej 70 roku życia.

Urząd Miejski we Władysławowie informował również mieszkańców o możliwości skorzystania z następujących 
badań i szczepionek m.in.:
• Badania mammograficzne - z bezpłatnych cyfrowych badań mammograficznych mogły skorzystać kobiety 

w wieku od 50 do 69 roku życia. Nie było potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie z NFZ, a jedynie dowód 
osobisty. Badanie było bezpłatne, gdy od poprzedniego badania refundowanego przez NFZ upłynęły pełne 2 
lata. Badania mammograficzne były wykonywane dziewięć razy w 2019 r. przez trzy firmy: LUX MED. Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, Geneva Trust Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz MAMMO-MED  Sp. z o. o.  
z siedzibą w Gdańsku.

• Szczepionka przeciwko grypie refundowane dla seniorów 65+” - program skierowany do Seniorów, którzy ukoń-
czyli 65 lat. Mogli oni skorzystać z refundowanej przez NFZ szczepionki przeciwko grypie. Kupić ją mogli w aptece 
na podstawie recepty wystawionej przez swojego lekarza, nie tylko lekarza pierwszego kontaktu. Szczepionka 
przeciwko grypie podlegała refundacji w wysokości 50 %. Refundacji podlegała szczepionka VaxigripTetra, zawie-
sina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml. NFZ informuje, że wskazaniem do refundacji jest „czynne 
uodpornienie osób powyżej 65. roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy 
A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce”.

W gminie w 2018 r. funkcjonowało 7 aptek. Zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym rozkładem godzin aptek ogólnodo-
stępnych na terenie Gminy Władysławowo apteki miały wyznaczone dyżury i funkcjonowały zamiennie całodobowo.

Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok zgodnie z obowiązkiem wyni-
kającym z 4» ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr III/26/2018  dnia 19 grudnia 2018r. Jego głównym celem 
jest ograniczanie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz działania zapobiegawcze i prewencyjne 
w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych.

Cele Gminnego Programu  Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii uwzględniają cele operacyjne dotyczące PIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii określone w Narodowym 
Programie Zdrowia określone na  lata 2016-2020

1. Cele strategiczne programu to: zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmia-
rów i natężenia tych, które aktualnie występują, rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi 
oraz wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie nierówności 
społecznych w życiu; ograniczenie dostępności używania narkotyków, oraz związanych z tym problemów, a także 
podniesienia świadomości mieszkańców Gminy Władysławowo na temat zagrożeń wynikających z używania sub-
stancji psychoaktywnych.

2. Cele powiązane ze strategią Gminy Władysławowo – cel strategiczny.
• Wzmacnianie lokalnej społeczności w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
• Wspieranie rodzin będących w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
• Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
• Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Priorytety na rok 2019
• Kontynuowanie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktyw-

nych, ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.
• Poszerzenie oferty programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.
• Praca z rodziną.
• Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień
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Zadania do realizacji.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniami poprzez:
• finansowanie działalności Zespołu Informacyjno - Konsultacyjno – Edukacyjnego (tworzą specjaliści z dziedziny 

psychologii, psychiatrii, psychotraumatologii, terapeuci, prawnicy); w ramach promocji zdrowia określonej w NPZ
• finansowanie działalności konsultanta ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym  dla młodzieży;
• pełnienie dyżurów przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych, których 

zadaniem jest motywowanie do podjęcia leczenia, informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w naszej 
gminie, oraz przygotowywanie materiałów i wniosków do Sądu Rodzinnego  o zobowiązanie do podjęcia leczenia;

• zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych; w ramach edukacji zdrowotnej określonych w NPZ
• udział w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych;
• edukację publiczną - druk ulotek, w ramach edukacji zdrowotnej określonej w NPZ

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień (od alkoholu i narkotyków) pomocy psycho-
społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w  rodzinie poprzez finansowanie:
• bieżącej działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach promocji 

zdrowia określonych w NPZ
• dyżurów psychologa i psychiatry dziecięcego dla dzieci rodzin uzależnionych
• dyżurów przy telefonie zaufania,
• prowadzenia grupy edukacyjnej dla ofiar przemocy,
• terapii dzieci z rodzin uzależnionych,
• terapii rodzinnej, terapii sprawców przemocy,
• porad prawnych dla ofiar przemocy w ramach edukacji zdrowotnej określonej w NPZ
• organizacja i finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, spo-

łecznych oraz przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy i alkoholu;
• udziału w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych;
• zakupu ulotek w ramach edukacji zdrowotnej określonej w Narodowym Programie Zdrowia

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

A. W ramach profilaktyki uniwersalnej, określonej w NPZ
• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspieranie  orga-

nizacji sportowych oraz finansowanie imprez sportowo rekreacyjnych i sportowych zajęć pozaszkolnych także 
w placówkach oświatowych;

• organizacja i finansowanie imprez sportowo – kulturalnych ukierunkowanych na popularyzację zdrowego stylu 
życia, wolnego od alkoholu i narkotyków organizowanych przez różne podmioty, instytucje i placówki oraz Gminę 
Władysławowo; poprzez realizację profilaktyki uniwersalnej;

• projektowanie i rozwój oraz poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska,  stadiony, sale 
gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku) na  terenie gminy w myśl  realizacji hasła ”Przez sport 
do trzeźwości”;

• wdrażanie i finansowanie programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, realizowanych w placówkach 
oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeź-
wemu życiu (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Zespół Szkół Nr 1); 

• działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych (kam-
panie edukacyjne);

• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych oraz szkoleń, dotyczących 
ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia,

B. W ramach profilaktyki selektywnej realizacja programów profilaktycznych w tym rekomendowanych w ramach 
Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,  poprzez realizację programów 
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adresowanych do dzieci, młodzieży,  rodziców i wychowawców.

C. W ramach profilaktyki wskazującej realizacja programów profilaktycznych w tym rekomendowanych w ramach 
Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, poprzez:

Objęcie opieką pozaszkolną dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy i grup ryzyka poprzez: 
• finansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Chłapowie i Dziennego Ośrodka Wsparcia we Władysławowie,
• organizowanie, w ramach wypoczynku w roku 2019, kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze 

profilaktycznym  dla dzieci i  młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka 
oraz  niepełnosprawnych;

Organizację zajęć grupowych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla młodzieży pochodzących z rodzin 
alkoholowych;
• Wdrażanie w podstawowej opiece zdrowotnej procedury wczesnego  rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec 

pacjentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie.
• Organizowanie szkoleń dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alko-
holowych i narkomanii poprzez:
• finansowanie kosztów lokalowych i funkcjonowania Klubu Abstynenta STER, Władysławowskiego Stowarzysze-

nia Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie;
• finansowanie warsztatów, kursów i szkoleń specjalistycznych;
• wspieranie działalności Klubu Abstynenta – współudział w organizowaniu imprez integracyjnych, mających na 

celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
• współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych;
• dofinansowanie działalności Punktów Interwencyjnych;
• zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, tablic edukacyjnych, pomocy w tym również literatury fachowej 

oraz czasopism przekazywanych osobom, instytucjom, organizacjom, placówkom oświatowym prowadzącym 
działania z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w ramach edukacji zdrowotnej określo-
nej w NPZ.

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
• wspieranie działalności CIS.

6. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Policją, 
Strażą Graniczną i Strażą Miejską.

7. Ograniczenie dostępu do alkoholu.

Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy współpracy z:
• Organizacjami pozarządowymi. Na terenie Gminy działają dwie samopomocowa grupy Anonimowych Alko-

holików, które organizuje mitingii, oraz Stowarzyszenie  Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
którego celem jest: dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu 
życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek oraz niesienie wszechstronnej pomocy ludziom 
uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, 
rodzinie, zakładzie pracy, środowisku. Jest jedynym Stowarzyszeniem o ww. działalności, które funkcjonuje na 
terenie nie tylko Gminy Władysławowo ale na terenie całego Powiatu Puckiego. Organizacja prowadzi również 
bezpłatny telefon zaufania.

• Szkołami. Wszelkie działania profilaktyczne (upowszechnianie sportu i rekreacji, programy profilaktyczne) są 
jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym we władysławowskich pla-
cówkach oświatowych. Szczególnie ważną rolę odgrywają prowadzone działania z zakresu profilaktyki realizo-
wane we wszystkich placówkach oświatowych w formie programów wychowawczo-profilaktycznych. Działania 
profilaktyczne na terenie szkół prowadzone są przez pedagogów szkolnych i psychologów. Ponadto prowadzone 



41Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

są zajęcia o charakterze wspierającym dla uczniów zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym w formie 
indywidualnej i grupowej w zależności od potrzeb. Gmina, we współpracy ze szkołami, aktywnie włącza się w róż-
nego rodzaje akcje, konkursy, kampanie ogólnopolskie promujące zdrowy styl życia, skierowane przede wszyst-
kim do ludzi młodych. W głównej mierze służą one promocji postaw nastawionych na zdrowie, ruch, sport jako 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez nałogów. Na terenie Gminy prowadzone są popołudniowe 
zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

• Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Jest jednym z ważniejszych podmiotów lokalnej polityki wobec alkoholu oraz inicjatorem dzia-
łań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowanych na poziomie lokalnym. 
Na komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych prowadzi działalność m. in. w zakresie prowadzenia postępowań poprzez przyjmowa-
nie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia 
leczenia, przygotowywania dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, prowadzenie ewidencji osób 
uzależnionych i współuzależnionych zarejestrowanych w GKRPA.

• Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonują stanowiska asystent rodziny, którego 
celem jest m.in. objęcie rodzin kompleksową pomocą mającą charakter zarówno naprawczy, jak i profilaktyczny. 
Problematyka osób objętych tego rodzaju pomocą dotyczy głównie:- bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,- alkoholizmu,- niepełnosprawności,- niskiej samooceny, 
itp. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziała-
nia przemocy, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w sto-
sunku do osób stosujących przemoc

• Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską. Nakładanie mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych, kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego za zakłócanie porządku publicznego 
przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, w pomiesz-
czeniach dla osób zatrzymania, doprowadzenie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub pomieszczeń dla 
osób zatrzymanych w Gminie Władysławowo. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2019 r. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 1.272.997,14 zł. Źródłem finansowania zadań wyni-
kających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są dochody uzyskane 
z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych. Rynek alkoholowy w Gminie Władysławowo 
w porównaniu z innymi gminami powiatu puckiego jest dość rozwinięty jest to związane turystycznym charakterem 
gminy. 2/3 wydanych koncesji stanowi punkty sezonowe.

Rynek alkoholowy w Gminie Władysławowo w porównaniu z innymi gminami powiatu puckiego jest dość rozwi-
nięty jest to związane turystycznym charakterem gminy. 2/3 wydanych koncesji stanowi punkty sezonowe.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/790/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. ustalono maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo. 
Zgodnie z ww. Uchwałą ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

150

320

125

130

125

130

do 4,5% oraz piwo

Według rodzajów posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu

powyżej 4,5% do 18% 
(z wyjątkiem piwa) powyżej 18%Typ sprzedaży

w miejscu sprzedaży

poza miejscem 
sprzedaży
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Beneficjentami świadczeń pomocy społecznej w 2019 r. było 341 osób w tym: 69 osób w wieku do18 roku życia, 
198 osób w wieku produkcyjnym oraz 74 osoby w wieku poprodukcyjnym, w tym 155 osoby poniżej kryterium 
dochodowego oraz 244 osób powyżej kryterium dochodowego. W podziale na płeć, ze wsparcia socjalnego sko-
rzystało 196 kobiet oraz 145 mężczyzn.

W ramach przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu:  
• organizowano prace społecznie użyteczne - dla 8 osób,
• kontynuowano realizację Partnerskiego Projektu „Aktywny Powiat Pucki”- dla 8 osób, objęto komplekso-

wym wsparciem specjalistów (prawnika, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty)  - 8 rodzin.

Na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w  Trójmieście, 367 osobom  przeka-
zano 1.800 paczek żywnościowych, o łącznej wadze 11.523,6 kg.
Gmina Władysławowo nie posiada placówek stacjonarnej pomocy społecznej.
Mieszkańcy Władysławowa kierowani są do placówek położonych na terenie powiatu lub województwa. w 2019 
roku opłacaliśmy pobyt 22 osób w domach pomocy społecznej, w tym 7 osób przewlekle psychicznie chorych, 4 
niepełnosprawnych intelektualnie i 11 niepełnosprawnych fizycznie.

Do noclegowni i schronisk dla bezdomnych skierowano 2 osoby, spośród 8 bezdomnych, za których główne 
miejsce przebywania uznaje się gminę Władysławowo.

Dla 14 osób kontynuowano realizację programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy 

Pomoc Społeczna
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Władysławowo”.  Kolejne  32 osoby korzystały z usług opiekuńczych, 36 osób ze specjalistycznych usług opie-
kuńczych i 33 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla chorych psychicznie.

Ponadto opłacono pobyt 2 osób w Domu Senior – WIGOR w Pucku. W 2019 roku Ośrodek realizował Program 
„Opieka wytchnieniowa” dofinansowany ze Środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych . Programem objęto 6. osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1. 
niepełnosprawne dziecko. 

Łączny koszt 1357 godzin świadczonych 7. osobom wyniósł 38.010,- (w tym: 30.408,- dotacja, 7.602,- środki własne).

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w placówkach zawodowych w tym interwencyjnych oraz rodzinach zastępczych 
spokrewnionych i niespokrewnionych organizuje powiat, a gmina ponosi częściowe koszty pobytu dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej.

W ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Władysławowo wsparciem objęto 33 rodziny. 
W 2019 w pieczy zastępczej przebywało 24 dzieci z tego 8 chłopców i 16 dziewcząt. W przypadku placówek wspar-
cia dziennego w 2019 r. odnotowano 12 korzystających dzieci.

Zasiłek rodzinny, w roku 2019 pobierało  1421 osób w 587 rodzinach. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta 
zmalała o 111 rodzin, co stanowi spadek o 19 %. Całkowita kwota przyznanych świadczeń rodzinnych wraz z dodat-
kami wyniosła 5 053 933,38 w tym:
1. 15 800 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, na kwotę 1 817 281,38,-
2. 98 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, na kwotę 98 000,-
3. 6 756 świadczeń opiekuńczych, na kwotę 2 707 513,
4. 473 świadczeń rodzicielskich, na kwotę 431 139,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wypłacono 79 dzieciom na kwotę 441 650 zł. Na podstawie 
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, wypłacono 5 świadczeń  jednorazowych na kwotę 20 
000 zł, z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieule-
czalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zasiłki 
dla opiekunów otrzymywały 4 osoby. Koszt tego zadania w 2019 roku wyniósł 29 760 zł.

Liczba rodzin pobierających w roku 2019 zasiłek wychowawczy wyniosła 1775. W stosunku do roku poprzedniego 
liczba ta wzrosła o 662 rodziny, co stanowi wzrost o 59 %. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie 
zasiłku wychowawczego to 12 803 286 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 3 077 781 zł.

Dodatkowo 77 uczniom szkolnym udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a w ramach zadań 
z zakresu RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START”  wypłacono 1.875 świadczenia.

Akcja „Od serca pod choinkę” zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Urząd Miejski we Władysławowie
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Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostka 
Terenowej Służby Ratowniczej.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają w następujących miejscowościach: Władysła-
wowo, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia.

Charakterystyka poszczególnych jednostek:
1. OSP Władysławowo – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków posia-
dających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 29. 
W 2019 r. jednostka brała udział w 157 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:
• 30 pożary
• 107 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych wiatrów 

i nawałnic itp.
• 20 – alarmy fałszywe
• oraz 8 zabezpieczenia powiatu – w sytuacji gdy wszystkie siły i środki PSP w Pucku są w trakcie prowadzenia 

działań ratowniczo gaśniczych.

2. OSP Chłapowo – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków posiada-
jących wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 24. 
W 2019 r. jednostka brała udział w 131 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:
• 23 pożary
• 107 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych wiatrów 

i nawałnic itp.
• 1 – alarmy fałszywe
• oraz 28 zabezpieczenia powiatu – w sytuacji gdy wszystkie siły i środki PSP w Pucku są w trakcie prowadzenia 

działań ratowniczo gaśniczych.

Podstawowe wyposażenie jednostek OSP

Bezpieczeństwo



45Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Władysławowo

Chłapowo Ciężki GCBA-Rt 5/32 Scania P 400
Lekki GLBM-Rt 0,2/04 Ford

Nazwa OSP Pomy do wody szt. Aparaty ochrony
dróg oddechowych

Jastrzębia Góra

Ciężki GCBA-Rt 8,6/32 Volvo
Lekki GLBM-Rt 1/1,5 Mercedes

Kwatermistrzowski SLKw Toyota
Przyczepa towarowa do SLKw

Karwia

Ciężki GCBA 5/32 Jelcz 004
Średni GBA 2,5/24 Mercedes

Kwatermistrzowski SLKw Nissan Navara
Quad Bombarier

Torby medyczne
PSP R1/R 0

2

4

4

3

Ciężki GCBA 5/32 Scania P 410
Lekki GLBM-Rt 1/10 Iveco

Samochód z drabiną SD 30 Mercedes
Kwatermistrzowski 
SLKw Volkswagen

6 szt. Fenzy

4 szt. Auer

4 szt. Scott
2 szt. Fenzy

4 szt. Fenzy

Władysławowo

Chłapowo

Szlamowe – 3 
Pływające – 2 

Zanurzeniowa elektryczna – 1
Zanurzeniowa (napędzana

zamkniętym obiegiem wody) - 1

Szlamowe – 2 
Pływające – 2 

Pompa PO 5 - 1

Holmatro – 
6 urządzeń

Weber –
7 urządzeń

Nazwa OSP Pomy do wody szt.
Narzędzia 

hydrauliczne
 – ratownictwa 

drogowego

2,5 kW/230/400V
2,5 kW/230 V
2 kW/230 V

2,2 kW/230 V
2,2 kW/230 V

Agregaty

Przenośne działko
wodno-pianowe

Kamera 
termowizyjna, 

detektor 
wielogazowy

Jastrzębia Góra
Szlamowe – 3 
Pływające – 3 

Pompa PO 5 – 2 

Holmatro –
5 urządzeń

Holmatro
elektryczne 

3 urządzenia.

4 kW/230 V
2,2 kW/230 V
1,5 kW/230 V

Kamera
termowizyjna,

detektor
wielogazowy

Karwia Szlamowe – 3
Pływające - 2

Holmatro –
3 urządzenia 2,2 kW/230 V

Łódź z silnikiem
DF 60

Ponton z silnikiem
DF 20 

Przenośne działko
wodno-pianowe,

przenośna sprężarka
do butli powietrznych,
kamera termowizyjna,
detektor  wielogazowy

Inny sprzęt
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3. OSP Jastrzębia Góra - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków posia-
dających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 32. 
W 2019 r. jednostka brała udział w 74 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:
• 21 pożary
• 39 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych wiatrów 

i nawałnic itp.
• 14 – alarmy fałszywe

4. OSP Karwia - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków posiadających 
wymagane przeszkolenia i badania lekarskie, umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 20. W 2019 
r. jednostka brała udział w 25 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:
• 8 pożary
• 21 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych wiatrów 

i nawałnic itp.
• 3 – alarmy fałszywe

Terenowa Służba Ratownicza
TSR jest jednostką ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy Władysławowo zatrudniającą 10 pracowników na 
następujących stanowiskach:
• dowódca TSR – 1 etat
• kierowca – ratownik – 9 etatów rozłożonych na poszczególne jednostki OSP w tym:
OSP Władysławowo – 6 pracowników pełniących dyżury w systemie ciągłym całodobowy.

OSP Chłapowo, Jastrzębia Góra i Karwia po jednym pracowniku pełniących dyżury w systemie ośmio godzinnym.

Terenowa Służba Ratownicza
TSR dysponuje samochodem średnim GBA 2,5 16 Star, który stacjonuje w OSP Władysławowo, agregat pianotwór-
czy APL Tothal Walter oraz podstawowy sprzęt do działań gaśniczych.

Zatrudnienie w szeregach TSR kierowców – ratowników ma ogromny wpływ na mobilność jednostek OSP, pozwala 
na szybki wyjazd samochodów strażackich do zdarzeń o każdej porze dnia i nocy.
Przedstawione dane pokazują, że przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych jest dobre, jed-
nostki dysponują przeszkoloną kadrą strażacką, sprzętem najwyższej jakości, co pozwala na podejmowanie szyb-
kich i skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

W 2019 r. jednostki OSP otrzymały środki na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych na kwotę 200 
223,23 zł.

Środki te pochodziły z dotacji Marszałka Województwa Pomorskiego oraz ze środków Urzędu Miejskiego.
Sumując, bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na terenie gminy Władysławowo jest zapewnione przez dobrze 
zorganizowane i wyposażone w sprzęt jednostki OSP i TSR oraz odpowiednio wyszkolonych strażaków.
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Edukacja

W gminie w 2019 r. funkcjonowało pięć szkół podstawowych, jedno gimnazjum oraz technikum. Przy nastę-
pujących szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie, Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie oraz w Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie 
funkcjonowały oddziały integracyjne. Siedmiu uczniów korzystało z nauczania indywidualnego.

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne 
szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:
• Szkoła Podstawowa w Karwi – 10 310,51 zł
• Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 13 958,68 

zł  
• Szkoła Podstawowa w Chłapowie – 12 245,69 zł  
• Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie – 

9 602,92 zł  
• Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie –  

11 745,06 zł  
• Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie – 14 735,92 zł  

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 28 104 222,46 zł, 
z czego 15 098 801,00 zł (53,72 %) pokryte zostało z sub-
wencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpo-
częło, odpowiednio 1424 uczniów w szkołach podsta-
wowych, oraz 229 uczniów w szkole średniej techni-
kum. W szkołach podstawowych odbywała się nauka 
języka obcego – języka angielskiego – uczyło się 1255 
uczniów, a dodatkowego języka obcego – niemiec-
kiego – uczyło się 208 uczniów. W gimnazjum odby-
wała się nauka języka obcego obowiązkowego – języka 

Szkoła Podstawowa w Karwi

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze
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angielskiego oraz języka niemieckiego – uczyło się 130 
uczniów. W technikum odbywała się nauka języka 
obcego obowiązkowego – języka angielskiego oraz 
języka niemieckiego i języka angielskiego zawodo-
wego oraz języka niemieckiego zawodowego – uczyło 
się 225 uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) szkoły podstawowej uczęsz-
czało w 2019 r. średnio 18 uczniów. Najwięcej w Szkole 
Podstawowej Nr 2 we Władysławowie – 20 uczniów 
w klasie, najmniej w szkołach podstawowych w Chła-
powie, J. Górze oraz SP nr 3 we Władysławowie – po 
17 uczniów w klasie. Do 31.08.2019 r. do jednej klasy 
Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie uczęszczało 
w 2019 r. średnio 22 uczniów w gimnazjum oraz 21 
uczniów w technikum. 

W Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie 
zatrudnionych było 64,67 nauczycieli (w przelicze-
niu na pełne etaty), w tym 1 nauczyciel brak stopnia 
awansu zawodowego, 0,97 nauczycieli stażystów, 13,07 
nauczycieli kontraktowych, 11,56 nauczycieli miano-
wanych, 38,07 nauczycieli dyplomowanych. Na jed-
nego nauczyciela przypadało średnio 10 uczniów. 
Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 2 
uczniów, w tym 2 uczniów z powodu oceny niedosta-
tecznej z trzech lub więcej przedmiotów.  Zdawalność 
egzaminu ósmoklasistów w Szkole Podstawowej Nr 2 
we Władysławowie wynosiła –   57,33 %.

W Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie od 
01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. zatrudnionych było 44,89 
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 
0,83 nauczycieli stażystów, 9,5 nauczycieli kontrakto-
wych, 15,61 nauczycieli mianowanych, 18,94 nauczy-
cieli dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przy-
padało średnio 8 uczniów. Od 01.09.2019 r. Szkoła 
Podstawowa Nr 3 we Władysławowie weszła w skład 
Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie. Zdawalność 
egzaminu ósmoklasistów w Szkole Podstawowej Nr 3 
we Władysławowie wynosiła–89%.

W Szkole Podstawowej w Karwi zatrudnionych było 
18,04 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 
w tym 0,81 nauczycieli brak stopnia awansu zawo-
dowego, 0,93 nauczycieli stażystów, 3,04 nauczycieli 
kontraktowych, 4,93 nauczycieli mianowanych, 8,33 
nauczycieli dyplomowanych. Na jednego nauczyciela 
przypadało średnio 11 uczniów. Zdawalność egzaminu 
ósmoklasistów w Szkole Podstawowej w Karwi wyno-
siła –   59,88 %.

W Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze zatrudnio-
nych było 23,61 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne 

etaty), w tym 2,09 nauczycieli stażystów, 3,67 nauczy-
cieli kontraktowych, 10,30 nauczycieli mianowanych, 
7,54 nauczycieli dyplomowanych. Na jednego nauczy-
ciela przypadało średnio 8 uczniów. Zdawalność egza-
minu ósmoklasistów w Szkole Podstawowej w Jastrzę-
biej Górze wynosiła –   46,71%.

W Szkole Podstawowej w Chłapowie zatrudnionych 
było 20,93 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 
w tym 0,20 nauczycieli stażystów, 5,93 nauczycieli 
kontraktowych, 4,77 nauczycieli mianowanych, 10,03 
nauczycieli dyplomowanych. Na jednego nauczyciela 
przypadało średnio 9 uczniów. Z kolei do kolejnej 
klasy nie otrzymał promocji 1 uczeń, z powodu oceny 
niedostatecznej z dwóch przedmiotów.  Zdawalność 

Szkoła Podstawowa w Chłapowie

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie

Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Zespół Szkół nr 1 
we Władysławowie
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egzaminu ósmoklasistów w Szkole Podstawowej w Chłapowie wynosiła –   66,6 %.
W Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. funkcjonowało Gimnazjum oraz 
Technikum zatrudnionych było 51,43 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 3,21 nauczycieli kon-
traktowych, 4,96 nauczycieli mianowanych, 43,26 nauczycieli dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przy-
pada średnio 6 uczniów. W 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie gimnazjum ukończyło 130 osób, 
w technikum ukończyło 46 osób. Do kolejnej klasy technikum nie otrzymało promocji 3 uczniów z powodu 
oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów. Zdawalność egzaminu maturalnego w technikum 
przy Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie wynosiła –   79 %. Zdawalność egzaminu zawodowego w techni-
kum przy Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie wynosiła –   98 %.

W skład Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie od 01.09.2019 r wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wła-
dysławowie oraz Technikum zatrudnionych było 90,91 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 
1,16 nauczycieli stażystów, 9,77 nauczycieli kontraktowych, 16,81 nauczycieli mianowanych, 63,18 nauczycieli 
dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypada średnio 6 uczniów.

Burmistrz Władysławowa w 2019 r. przyznał stypendia:
dla uczniów klas II i III Gimnazjum oraz uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej – pięć, dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych – pięć, dla studentów studiów wyższych zawodowych oraz magisterskich – pięć. 
Wynosiły one 40 300,00 zł. Przyznano je dla uczniów wybitnie zdolnych, posiadających szczególne osiągnię-
cia naukowe i bardzo wysokie wyniki w nauce.

W gminie Władysławowo 205 uczniów, stanowiących 14,40 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za 
sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei 0,49 % było dowożonych przez 
rodziców.

Przedszkola
W 2019 r. funkcjonowały w gminie Władysławowo cztery niepubliczne przedszkola, do których uczęszczało 
212 dzieci, jeden niepubliczny punkt przedszkolny, do którego uczęszczało 14 dzieci oraz jeden zespół wycho-
wania przedszkolnego, do którego uczęszczało 10 dzieci. Od września zostało otwarte przedszkole publiczne 
do którego uczęszczało 106 dzieci.

Publiczne Przedszkole Samorządowe we Władysławowie
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Przedszkole zostało utworzone w ramach otrzymanego dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadania pn. „Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 
110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo”.  Wartość projektu wyniosła:  2 770 692,54 
zł, a otrzymane dofinansowanie to 85% ok. 2 355 088,66 zł.

W ramach projektu dokonano  adaptacja budynku na potrzeby 110 nowych miejsc przedszkolnych, w tym dla 
dzieci z niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Stworzono ofertę edukacyjną 
i specjalistyczną dla dzieci z niepełnosprawnościami – uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami w dedy-
kowanych im formach zajęć i terapii. Zorganizowano zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 
w zakresie stwierdzonych deficytów, zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu objęto doskonaleniem zawodowym nauczycieli 
wychowania przedszkolnego oraz zapewniono wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – szkolenie 
z zakresu metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami. Najważniejszym efektem Projektu, możliwym 
dzięki utworzeniu pierwszego w Gminie Władysławowo samorządowego przedszkola ze 110 wysokiej jakości 
miejscami, było umożliwienie 100% dzieci z terenu Gminy Władysławowo udziału w edukacji przedszkolnej.

Funkcję Dyrektora Przedszkola Pełni Pani Hanna Żaczek mieszkanka Gminy Władysławowo, wieloletni 
pracownik oświatowy w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze.

Żłobki
W gminie funkcjonował jeden niepubliczny żłobek dysponujący 24 miejscami (z czego wykorzystanych było 
średnio 20 miejsc, z dniem 9 stycznia 2020 r. został wykreślony z rejestru żłobków na wniosek podmiotu.
Opieką w żłobkach na dzień 1 stycznia 2019 r. objętych było ogółem 17 dzieci w mieście Władysła-
wowo. W 2019 roku dotacja dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego wyniosła  
1 591 331,35 zł.
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Biblioteki

W gminie w 2019 r. funkcjonowały 2 biblioteki – Biblioteka Główna z siedzibą we Władysławowie i Filia 
w Karwi. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 1 budynek biblioteki, znajdujący się przy 
ulicy Gen. Hallera 19 we Władysławowie.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 28783 woluminów, zaś na koniec roku 2019 – 28037 wolumi-
nów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła:
• na dzień 1 styczeń 2019  -  1,94;
• na dzień 31 grudnia 2019  -  1,84.

Biblioteka we Władysławowie zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 
482 osoby. Na dzień 31 grudnia  2018 r. zarejestrowano 2327 czytelników, zaś na koniec 2019 roku  liczby 
te wynosiły 2237. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych odbywało się poprzez zakup własny 
w hurtowniach i wydawnictwach, dary czytelników i autorów książek.

RODZAJ ZAKUPU ILOŚĆ WARTOŚĆ

RAZEM 1086 25712,01

ZAKUP WŁASNY 714 17058,01

ZAKUP MINISTERIALNY 289 7264

DARY 83 1390

AUDIOBOOKI 0 0
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UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW (NA MIEJSCU I NA ZEWNĄTRZ)

KSIĄŻKI 54106

CZASOPISMA 5951

AUDIOBOOKI 482

60539RAZEM

ODWIEDZINY

FILIA BIBLIOTECZNA 1718

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 25681

W CZYTELNI INTERNETOWEJ 2708

ODWIEDZINY INNE
(plener , zabawy dla dzieci itp.)

4712

60539RAZEM

W okresie sprawozdawczym udzielono czytelnikom 5764  różnego rodzaju informacji. Zarejestrowano 2237  
czytelników.

Poszczególne biblioteki zatrudniały 6 osób (w tym 4 
pracowników działalności podstawowej). W ciągu roku 
struktura zatrudnienia nie zmieniła się.

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 9 kompu-
terów, w tym 6 komputerów z dostępem do szerokopa-
smowego internetu. Katalogów on-line nie zapewniała 
żadna z bibliotek. W 2019r. możliwość zdalnego (inter-
netowego) składania zamówień nie zapewniła żadna 
z bibliotek.

Działalność kulturalno-oświatowa
W 2019 r. biblioteka zorganizowała następujące 
wydarzenia:

• Akcja czytelnicza,
• Drzewo Czytelnika – przedsięwzięcie mające na 

celu nadanie książkom drugiego życia. Czytelnicy 
wymieniają się używanymi książkami poprzez wło-
żenie do „Drzewa czytelnika” przeczytanych książek 
a zabranie interesujących pozycji,

• Spotkanie z podróżnikiem Robertem Gond-
kiem połączone z prezentacją multimedialną p.n. 
„W drodze na najwyższe szczyty Afryki”,

• Spotkania autorskie z lokalnym poetą Piotrem 
Mazurowskim,

• Spotkanie autorskie Barbarą Orłowską – poetką 
z Wejherowa,

• Eliminacje gminne konkursów: „Poezji polskiej” 
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i „Rodnej Mowy”,
• Konkursy - ogłoszenie konkursów : literackiego, pla-

stycznego (dotyczących 100. rocznicy Zaślubin Polski 
z Morzem) i konkurs na Szopkę bożonarodzeniową,

• Kurs komputerowy – współorganizacja kursu pod-
staw obsługi komputera dla osób powyżej 50. roku 
życia. W kursie wzięło udział 70 osób, które po 
zdaniu egzaminu otrzymały certyfikat ukończenia 
kursu, 

• Wystawy tematyczne dotyczące ważnych wydarzeń 
państwowych, regionalnych, kościelnych, 

• Wystawy dotyczące  znanych postaci z dziedziny 
literatury,

• Kluby Biblioteczne. Przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej działa Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych. 
W spotkaniach w ramach klubu wzięło udział 126 
osób,

• Kaszubski Weekend Artystyczny – prezentacja twór-
czości ludowej poprzez wykonywanie olbrzymich 
rozmiarów rzeźb wykonywanych w drewnie, hafciar-
stwo, rogarstwo, wikliniarstwo, intarsja i degustacja 
potraw regionalnych,

• Kaszubi Witają na Nordzie – prezentacja zespo-
łów regionalnych, twórczości ludowej i kuchni 
kaszubskiej,

• Festyn Kultury Kaszubskiej - prezentacja zespo-
łów regionalnych, twórczości ludowej i kuchni 
kaszubskiej,

• Biesiada Kaszubska - prezentacja zespołów regio-
nalnych, twórczości ludowej i kuchni kaszubskiej, 
zabawa integracyjna dla mieszkańców,

• Dzień Gęsi – kiermasz twórczości ludowej i wyrobów 
z gęsi. Zabawa integracyjna,

• Dzień Matki – montaż słowno-muzyczny,
• Mikołaj i zabawa dla dzieci – parada postaci z orszaku 

Mikołaja na szczudłach i zabawa z Mikołajem,
• Zabawa karnawałowa dla dzieci – zabawa karnawa-

łowa z postaciami z bajek. Podczas zabawy zwykle 
ogłoszony jest wynik konkursów plastycznego 
i literackiego, 

• Narodowe Czytanie – ogólnopolska akcja pod 
hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”.

Biblioteka wzięła udział w imprezach plenerowych orga-
nizowanych przez inne instytucje tj.:
• Dzień Flagi Państwowej, 
• Forum Miast Partnerskich,
• Dni otwarte Urzędu,
• Święto Niepodległości.

Biblioteka jest również współorganizatorem imprez 
o charakterze lokalnym takich jak:
• Sobótka  - jest to cykliczna impreza, która odbywa 

się  23 czerwca na terenie dzielnicy Szotland, 
• Wigilia organizacji pozarządowych z terenu Wła-

dysławowa - dekoracja sali, udostępnianie nakryć 
stołowych, nagłośnienia.

Współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami 
w rozwijaniu  i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kul-
turalnych społeczeństwa.

Miejska Biblioteka Publiczna we Władysławowie współ-
pracowała z przedszkolami, szkołami z terenu admini-
stracyjnego Władysławowa z Centrum Kultury i Promo-
cji i Sportu, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oddział 
Władysławowo, Kołem Gospodyń z powiatu puckiego, 
Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło we 
Władysławowie, Uniwersytetem III Wieku i Stowarzy-
szeniem Miłośników Sztuki.

Uczestnictwo w Programach Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i innych.

Miejska Biblioteka Publiczna we Władysławowie apliko-
wała do Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek. Otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 7264,00zł., za które zakupiono 289 woluminów.   

W 2019 roku na prowadzenie bibliotek, imprezy plene-
rowe i  upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  
512.000,00 zł stanowiących dotacje.
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Kultura
Instytucją odpowiedzialną za samorządowe działania Gminy Władysławowo w sferze kultury w roku 2019 
było Centrum Kultury, Promocji i Sportu (CKPiS). Placówka aktywnie wspierała rozwój i działalność 
lokalnych środowisk twórczych. Wspomagała amatorski ruch artystyczny poprzez organizowanie i dofinan-
sowywanie warsztatów oraz  konkursów związanych z szeroko pojętą kulturą. Centrum współpracowało 
z mieszkańcami, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz gminami powiatu puckiego, 
starostwem powiatowym i innymi w działaniu na rzecz rozwoju kultury i rozrywki. Zaowocowało to sze-
regiem mniejszych i większych imprez z tego zakresu, rozłożonych w czasie na cały 2019 rok. Warsztaty, 
szkolne konkursy (plastyczne, ortograficzne, muzyczne), okazjonalne występy teatralne, koncerty i inne 
wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym miały w tym okresie zapewnić młodszym i starszym 
mieszkańcom, a także turystom atrakcyjny sposób na spędzenie czasu wolnego. Ponadto dofinansowywa-
liśmy też wyjazdy na wydarzenia artystyczne poza teren Gminy Władysławowo – do kin, muzeów, filhar-
monii czy opery.

Główne atrakcje kulturalno-rozrywkowe zrealizowane samodzielnie lub współfinansowane przez Centrum Kul-
tury, Promocji i Sportu we Władysławowie w roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie.

12.01 - Enej – koncert kolęd – Władysławowo
22.02 - Anaruk, chlopiec z Grenlandii – spektakl teatru Blaszany Bębenek dla dzieci (ferie)
23.02 - Morskie warsztaty naukowe dla dzieci  - ferie 
24.02 - Najpiękniejsze piosenki z repertuaru Anny German – koncert kameralny
27.02 - Co w morzu pływa – warsztaty ceramiczne dla dzieci (ferie)
08.03 - Dzień kobiet z Dance Flow – pokazy tańca
03.05 - Znasz li to miasto? – fotograficzna gra miejska
21.06 - III Rodzinny Piknik Artystyczny - Władysławowo 
06.07 - Aleja Gwiazd Sportu  - część artystyczna - Władysławowo
12.07 - Tribute to Justin Timberlake – koncert -Władysławowo 
14.07 - Czarno-Czarni – koncert – Chałupy
16.07 - Kaszubi Witają na Nordzie – festyn- Władysławowo
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16.07 - Cleo – koncert – Jastrzębia Góra
20.07 - Sławomir – koncert podczas festynu rodzinnego - Karwia
27.07 - Bednarek, Bedoes – koncert w ramach Letniej Sceny Muzycznej – Władysławowo
28.07 - Kaszubskie Łodzie pod Żaglami – Chałupy
31.07 - Piękni i Młodzi – koncert podczas festynu rodzinnego – Chłapowo
02.08 - Koncert Dwóch Latarni - Rozewie
03.08 - Grzegorz Hyży - koncert w ramach Letniej Sceny Muzycznej – Władysławowo
09.08 - Kasia Kowalska, Baranovski – koncert w ramach Letniej Sceny Muzycznej – Władysławowo
10-11.08 - Festyn Kaszubski – Jastrzebia Góra
10.08 - Freaky Boys – koncert podczas festynu rodzinnego – Tupadły
14.08 - Enej – koncert podczas festynu rodzinnego – Karwia
14.08 - Festyn Kultury Kaszubskiej – Władysławowo
15.08 - Gesek -Koncert w czasie festynu rodzinnego – Chłapowo
18.08 - Sarsa – koncert- Władysławowo
23-25.08 - Projekt Plaża – Władysławowo
31.08 - Kabaret Zachodni, Kabaret Fifa Rafa – Nadmorska Scena Kabaretowa – Władysławowo
06-09.09 - Bitwa o Wielką Wieś – rekonstrukcja historyczna – Władysławowo
20.09 - Bracia Bertlisson – koncert kameralny
27.10 - Zagan Accoustic – koncert kameralny 
06.12 - Czardasze, czardasze i jeszcze raz… tanga – koncert kameralny
31.12 - W krainie lodu- sylwestrowe pokazy tańca na łyżwach – lodowisko Władysławowo
31.12 - DJ Groove, Black Sista – koncert sylwetrowy

Ponadto: 
Letnie Koncerty Organowe i Kameralne - Władysławowo – 8 koncertów w okresie lipiec-sierpień 
Kino na leżakach – lato- 9 projekcji w 4 miejscowościach (Chałupy, Chłapowo, Karwia, Ostrowo)
Spotkania ze sztuką – cykl letnich otwartych koncertów kameralnych i wystaw artystycznych w ośrodku Paleo 
we Władysławowie
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Sport
Instytucją odpowiedzialną za funkcjonowanie i rozwój sportu w naszej gminie od marca 2019 r. jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji we Władysławowie (OSiR). W latach wcześniejszych zadaniami tymi zajmowali się pracow-
nicy Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie.

Podstawowym przedmiotem działalności OSiR jest wspomaganie rozwoju i działalności środowisk amator-
skiego sportu oraz szeroko rozumianej rekreacji poprzez organizowanie i dofinansowywanie organizacji imprez 
o charakterze sportowym. Ośrodek współpracuje z mieszkańcami, szkołami, instytucjami i organizacjami poza-
rządowymi oraz gminami powiatu puckiego, starostwem powiatowym i innymi w działaniu na rzecz rozwoju 
sportu i rekreacji.

Gmina Władysławowo oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportu i poprawy kondycji fizycznej. Chętni 
mogą skorzystać z oferty klubów i organizacji sportowych i rozwijać swoje umiejętności od piłki nożnej poprzez 
sztuki walki, koszykówkę, badmintona, żeglarstwo czy biegi.

Do dyspozycji mieszkańców są boiska piłkarskie, koszykarskie i do piłki siatkowej, dwa kompleksy typu Orlik, 
kilka siłowni zewnętrznych, ścieżki biegowe, rowerowe czy do marszów nordic walking. 

W ciągu roku organizowanych jest wiele zawodów i turniejów sportowych. Największą imprezą jest marcowy, 
Sportowy Dzień Jedności Kaszubów. W jego trakcie organizowanych jest kilka biegów dla dzieci oraz doro-
słych, marsz nordic walking, a także zawody dla sympatyków rowerów. Impreza na starcie gromadzi kilkaset 
osób z całej Polski.

Równie dużą rangą cieszył się MTB Pomerania Maraton, którego finał organizowany był przez kilka lat w Chła-
powie. Ok. 150. uczestników ścigało się ze sobą korzystając z malowniczo położonych tras, wytyczonych ścież-
kami nadmorskich lasów pomiędzy Chłapowem a Tupadłami.

Także sporym zainteresowaniem cieszy się biegowy Maraton Północy organizowany na terenie trzech gmin 
Półwyspu Helskiego. Trasa wiedzie malowniczo położoną ścieżką rowerową, co zachęca do zmagania się z nią 
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zwyczajowo około dwustu biegaczy. Z biegiem czasu dodaliśmy możliwość ścigania się w dwu- lub czterooso-
bowych sztafetach, a w 2019 r. przygotowaliśmy także nową ofertę – półmaraton nordic walking.
Letnia oferta sportowo-rekreacyjna skierowana jest przede wszystkim dla przebywających w gminie wczaso-
wiczów. Skupia się głównie na wykorzystaniu gminnych plaż, czyli dla przykładu na organizowaniu dwa razy 
w tygodniu turniejów piłki siatkowej, czy na zajęciach zumby i jogi.

CKPiS we Władysławowie, a teraz OSiR Władysławowo, wspomaga rozwój żeglarstwa w gminie. Do czasu prze-
jęcia ekipy instruktorów przez UKS TRI-SEA Mewa Władysławowo, finansował zakup sprzętu oraz organizację 
zajęć dla dzieci i młodzieży.

Poza tym OSiR Władysławowo wspiera drużynę seniorów tenisa stołowego, która w barwach ośrodka ze znacz-
nymi osiągnięciami bierze udział w lidze ziemi puckiej, od lat prowadzonej w Starzynie.

Wydarzenia sportowe zrealizowane w 2019 r. przez Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, 
a następnie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie przedstawia poniższe zestawienie.
01.01 - Nowy Rok na Sportowo (towarzyski mecz piłki nożnej i Zimowy Test Coopera)
05.01 - Bieg Noworoczny (Biegamy Razem Władysławowo - udział finansowy)
06.01 - V Wielkie Nordowe Morsowanie (współorganizacja ze stowarzyszeniem Nordowe Morsy) 
25.01 - Gala Sportu Gminy Władysławowo
30.01 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej
02.02 - III Hell Mission Possible Nordic Walking (udział finansowy)
10.02 - III Zaślubinowy Turniej Tenisa Stołowego
16.02 - Turniej Gier Planszowych
24.02 - Derby Władysławowa (turniej futsalu)
zima 2019/20 - Na Głowy – turniej gry karcianej (udział finansowy)
03.03 - XIV Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Futsalu „Kibol Cup”
09.03 - Turniej piłki nożnej halowej dla rocznika 2009 (MKS Władysławowo – udział finansowy)
10.03 - Turniej piłki nożnej halowej dla rocznika 2008 (MKS Władysławowo – udział finansowy)
16.03 - IV Sportowy Dzień Jedności Kaszubów - biegi dla dzieci na trzech dystansach, biegi dla   
 dorosłych na dwóch dystansach, marsz nordic walking i parada rowerowa
31.03 - Turniej piłki nożnej halowej dla rocznika 2011 (MKS Władysławowo – udział finansowy)
04.04 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej
04.04 - Wiosenny Test Coopera
14.04 - III Pływacki Test Coopera
22.04. - II Bieg Wielkanocny (udział finansowy)
maj  - Rowerowy Maj – kampania dla szkół podstawowych (SP Chłapowo i SP ????)
04.05 - Ogólnopolski Mityng Brydżowy (udział finansowy)
11.05 - Regaty Żeglarskie Gminy Władysławowo 1/4
25.05 - Regaty Żeglarskie Gminy Władysławowo 2/4
05/06 - II Międzyszkolny Turniej Badmintona
02.06 - VII Bieg Północy i Marsz Nordic Walking
08.06 - Regaty Kajakowe Gminy Władysławowo
11.06 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym
15-16.06 - MTB Pomerania (Klif Chłapowo - udział finansowy)
17.06 - Olimpiada Maluchów (Klif Chłapowo - udział finansowy)
22.06 - Regaty Żeglarskie Gminy Władysławowo 3/4
30.06 - VII Europejski Rajd Rowerowy
czerwiec/lipiec - Plażowe Mistrzostwa Budowniczych (wszystkie miejscowości gminy, oprócz Tupadeł)
04.07 - Letni Test Coopera
6-8.07 - Aleja Gwiazd Sportu (udział finansowy)
07.07 - Bieg na 1 Milę Morską o Puchar Burmistrza Władysławowa (współorganizacja z fundacją Aleja  
 Gwiazd Sportu)
lipiec/sierpień - Grand Prix Władysławowa w Siatkówce Plażowej (poniedziałki i czwartki)
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14.07 - Letni Puchar Polski Strongman
21.07 - IV Puchar Bałtyku w kulturystyce i fitness (współorganizacja ze stowarzyszeniem Ziemia Pucka)
27.07 - Dzieciaki do Rakiet (pomoc techniczna BGŻ BNP Paribas)
04.08 - Maraton Zumby
24.08 - Maraton Brzegiem Morza (współorganizacja z MOKSiR Jastarnia)
07.09 - Regaty Żeglarskie Gminy Władysławowo 4/4
14.09 - Startuj w Przedbiegach – biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych
15.09 - IV Maraton Północy – maraton, sztafety maratońskie 2 i 4-osob., półmaraton nordic walking
28.09 - III Bieg na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego (współorganizacja z PCPR w Pucku)
29.09 - Turniej Tenisa Ziemnego (udział finansowy)
03.10 - Jesienny Test Coopera
05.10 - Marsz turystyczny Uniwersytetu III Wieku (pomoc logistyczna)
06.10 - XVI Pielgrzymi Półmaraton o Memoriał Jana Pawła II (współorganizacja z parafią i BRW)
13.10 - IV Pływacki Test Coopera
13.10 - Turniej Baśki – gry karcianej (udział finansowy)
20.10 - I Charytatywny Koci Bieg i Marsz Nordic Walking (współorganizacja z Fundacją Kotikowo)
03.11 - Klif MTB XC – kolarstwo górskie (Klif Chłapowo – udział finansowy)
10.11 - IV Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego
28.11 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej
30.11 - Turniej piłki nożnej halowej dla rocznika 2007 (Klif Chłapowo – udział finansowy)
07.12 - IV Rodzinny Turniej Badmintona (współorganizacja z UKS Bliza Władysławowo)
13.12 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu

W ramach ustawy o sporcie, zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Gmina udziela wsparcia finan-
sowego przedsięwzięciom z zakresu rozwoju sportu, który wpływa na poprawę warunków uprawiania sportu 
lub zwiększa dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej. w roku 2019 przyznano dotację nastę-
pującym podmiotom:

1 Klub piłkarski KP Jantarek Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja
udział w zawodach sportowych

L.p. NAZWA KLUBU SPORTOWEGO ZADANIE

2 Miejski Klub Sportowy
„Władysławowo”

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe
dzieci, młodzieży i osób starszych

w sekcjach sportowych

PRZYZNANA
DOTACJA

10.000 zł

255.000 zł

3 Klub Sportowy Norda Karwia

Szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych
w ramach udziału drużyny piłki nożnej 
w rozgrywkach organizowanych przez 

Pomorski Związek Piłki Nożnej

32.000 zł

4 Uczniowski Klub  Sportowy „Bliza” Szkolenie sportowe koszykówka,
lekka atletyka i badminton 60.000 zł

5 Uczniowski Klub Sportowy
 TRI-SEA MEWA Władysławowo

Szkolenie, udział w zawodach
oraz organizacja 

Festiwalu Sportowego Pomuchla 2019
110.000 zł

6 Klub Sportowy
„Klif” Chłapowo Chłapowo na sportowo 2019 100.000 zł

7 Para�alny Młodzieżowy Klub
 Sportowy „Rybak” 

Szkolenie dzieci, młodzieżyi dorosłych,
organizacja i udział w zawodach

sportowych, zakup sprzętu sportowego
w ramach działalności sekcji sportów

siłowych PMKS „Rybak” Władysławowo

47.000 zł

8 Klub Sportowy Karate„Sakura” Karate na co dzień 8.000 zł

9 Stowarzyszenie Wrotkarskie
„Gdańskie Lwy” Warsztaty wrotkarskie 1.000 zł

10 UKS „Del�n” Władysławowo Propagowania pływania sportowego
pływania w płetwach

34.000 zł

11 Klub Sportowy Solar
Władysławowo

Szkolenie dzieci, młodzieży
oraz dorosłych w sekcjach sportowych 18.000 zł

12 Stowarzyszenie Sportowe
Kaszuby

Organizacja systemu rozgrywek
ogólnokrajowych i szkolenia dla dzieci,

młodzieży i dorosłych z terenu
Gminy Władysławowo w ramach sekcji baseballu

25.000 zł

700.000 złRAZEM
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Szkolenie dzieci, młodzieży
oraz dorosłych w sekcjach sportowych 18.000 zł

12 Stowarzyszenie Sportowe
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ogólnokrajowych i szkolenia dla dzieci,
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W stosunku do roku 2018 dotacja dla klubów sportowych wzrosła o 140.000 zł

Infrastruktura rekreacyjna
Na terenie gminy znajdują się 32 place zabaw (wraz z elementami siłowni zewnętrznych i rekreacyjną infrastruk-
turą towarzyszącą), z tego w mieście – 20 oraz na wsiach – 12, według poniższych lokalizacji:
    1. Letnia estrada koncertowa wraz z zagospodarowaniem terenu we Władysławowie,
    2. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Jachtowej we Władysławowie,
    3. Skatepark Władysławowo,
    4. Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Chałupach,
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    5. Plac zabaw przy ul. Abrahama we Władysławowie,
    6. Plac zabaw w Rozewiu,
    7. Plac zabaw w Chłapowie,
    8. Plac zabaw przy ul. Szkolnej w Tupadłach,
    9. Plac zabaw przy ul. Szkutników we Władysławowie,
    10. Plac zabaw przy ul. Bielawskiej w Ostrowie,
    11. Plac zabaw przy ul. Harcerskiej we Władysławowie,
    12. Plac zabaw przy ul. Wyzwolenia we Władysławowie,
    13. Plac zabaw przy ul. Rybackiej we Władysławowie,
    14. Plac zabaw przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze,
    15. Plac zabaw przy ul. Łąkowej we Władysławowie,
    16. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 we Władysławowie,
    17. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze,
    18. Plac zabaw przy ul. Stadionowej we Władysławowie,
    19. Plac zabaw przy ul. Przybyszewskiego we Władysławowie,
    20. Plac zabaw i fitness przy ul. Wojska Polskiego w Karwi,
    21. Plac zabaw przy ul. Kolorowej w Karwi,
    22. Plac zabaw przy ul. Siedleckiego we Władysławowie,
    23. Plac zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we Władysławowie,
    24. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karwi,
    25. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie,
    26. Plac zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach,
    27. Plac zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we Władysławowie (łącznik),
    28. Plac zabaw przy ul. Unruga we Władysławowie,
    29. Plac zabaw przy ul. Abrahama we Władysławowie (od strony ul. Władysława IV),
    30. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie,
    31. Skwer Gen. J. Hallera przy ul. Morskiej we Władysławowie,
    32. Skwer nad Zatoką przy ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie.

Ponadto mieszkańcy i turyści mogą korzystać z 16 obiektów sportowych, z tego w mieście – 6 oraz na wsiach – 10, 
wśród których wyróżniamy:
    1. Stadion przy ul. Żwirowej we Władysławowie,
    2. Boiska wielofunkcyjne typu Orlik przy SP nr 2 we Władysławowie i w Karwi,
    3. Boisko sportowe w Jastrzębiej Górze przy SP,
    4. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jachtowej we Władysławowie,
    5. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Bosmańskiej w Chałupach,
    6. Boiska sportowe (2 szt.) przy ul. Stadionowej we Władysławowie,
    7. Boisko asfaltowe przy sali gimnastycznej w Chłapowie,
    8. Boisko sportowe przy ul. Kuracyjnej w Jastrzębiej Górze,
    9. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze,
    10. Boisko sportowe przy ul. Szkolnej w Tupadłach,
    11. Boisko sportowe przy ul. Wojska Polskiego w Karwi,
    12. Boisko sportowe przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie,
    13. Boisko przy ul. Garnizonowej w Rozewiu,
    14. Skatepark przy ul. Dworcowej we Władysławowie.
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Przedsiębiorcy

Działalność Inwestycyjna

Według raportu gminnego z CEIDG 
w 2019r. w tut Urzędzie Miejskim 
zarejestrowało się 300 nowych 
przedsiębiorców, kod. PKD 55.20.Z 
- Obiekty noclegowe turystyczne 
i miejsca krótkotrwałego zakwatero-
wania. Wyrejestrowało się 231 przed-
siębiorców, kod. 55.20.Z.

Spośród przedsiębiorców dzia-
łających na terenie gminy naj-
młodsi  mają 19 lat (3 osoby), naj-
starszy 101 lat (1 osoba), największa 
liczba przedsiębiorców jest w wieku 
od 31 do 68 lat.  Przeważają kobiety 
- 4 909, mężczyzn jest 4 447.

Zgodnie z wizją rozwoju Gminy Władysławowo określoną w Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku Władysła-
wowo jest Gminą obywatelską wykorzystującą swoje położenie nad Morzem Bałtyckim oraz Zatoką Pucką dla 
rozwoju turystyki i rekreacji, z silnie rozwiniętą przedsiębiorczością oraz Gminą zapewniającą zrównoważony 
rozwój i wysoką jakość życia mieszkańców.

Misją Samorządu Władysławowa jest: integrowanie działań mieszkańców i podmiotów społeczno gospodarczych 
w celu wdrożenia wizji rozwoju, poprzez wprowadzenie partnerskiego zarządzania Gminą, tworzenie warunków 
zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem szans jakie daje położenie nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Pucką, 
posiadane walory przyrodnicze oraz integracja europejska. Wszelkie działania samorządu są ukierunkowane na 
poprawę jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju przedsiębiorczości.
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Władze samorządowe Gminy Władysławowo od lat prowadzą aktywną politykę inwestycyjną, dzięki której syste-
matycznie zwiększana jest pula wydatków na inwestycje w ramach lokalnego budżetu, co sprawia, że możliwa jest 
realizacja przedsięwzięć odpowiadających na lokalne potrzeby mieszkańców, które pozytywnie podnoszą poziom 
atrakcyjności gminy w oczach inwestorów. Realizacja dużej liczby zadań inwestycyjnych nie byłaby możliwa bez 
wsparcia ze środków pozabudżetowych. Władysławowo skutecznie wykorzystuje środki ze źródeł krajowych, jak 
i wspólnotowych. Pozwala to na przeprowadzenie przedsięwzięć bardziej złożonych i kosztownych, których realiza-
cja wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i atrakcyjność gminy. Szczególne znaczenie mają tu inwestycje 
w infrastrukturę wspierającą rozwój gospodarczy oraz infrastrukturę zapewniającą usługi dla ludności.

Tylko w 2019 roku na terenie Gminy Władysławowo zrealizowano i zakończono inwestycje pn.:
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Wła-
dysławowo - Etap I, w tym:

• Budowa drogi rowerowej i ciągów pieszych wzdłuż DW 
215 na odcinku od m. Władysławowo (brama wjazdowa 
do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich) do ul. Uzdro-
wiskowej w Jastrzębiej Górze

• Rozbudowa ul. Błękitnej Armii o budowę ścieżki rowe-
rowej w tym: wymiana nawierzchni, budowa ścieżki 
rowerowej

• Wyposażenie miejsc postojowych we Władysławowie 
i w Chałupach

• Uzupełnienie oznakowania na istniejących drogach rowe-
rowych i ciągach pieszo-rowerowych zgodnie z zatwier-
dzonymi projektami stałej organizacji ruchu dla odcinków

• Budowa drogi rowerowej w m. Chałupy na odcinku od 
ul. Sztormowej (parking przy budynku informacji tury-
stycznej) do parkingu przy barze „Port Chałupy”
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Kompleksowa modernizacja energetyczna budyn-
ków stanowiących własność Gminy Władysławowo 

• termomodernizacja budynków „B” i „D” Szkoły Pod-
stawowej nr 3 we Władysławowie.

• termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej 
Górze

• Budowa całorocznego targowiska miejskiego we 
Władysławowie

• Budowa ul. Długiej we Władysławowie
• Przebudowa SP 2 we Władysławowie

• Budowa chodnika na ul. Jachtowej we Władysławowie

• Budowa chodnika wzdłuż ul. Geodetów we 
Władysławowie

• Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 trwa-
łych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego we 
Władysławowie przy  ul. Krasickiego 11.
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• Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej archi-
tektury poprzez remont, budowę oraz wyposażenie 
w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru 
wsi Ostrowo.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku spowodowała poniesienie kosztów:

ŚRODKI BUDŻETU GMINY: 6 984 363,66

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: 5 606 648,61

5 606648,61

RAZEM

WYKONANIE OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

- w tym:

UMWP (środki UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020)

6 828 627,31POŻYCZKI I KREDYTY:

478 915,43Bank Spółdzielczy w Pucku

5 149 711,88Bank Polskiej Spółdzielczości

1 200 000,00

19 419 639,58

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

- w tym:

• Wymiana istniejącej nawierzchni z elementów prefa-
brykowanych na nawierzchnię z betonu asfaltowego na 
drodze gminnej – ulica Przybyszewskiego we Władysła-
wowie na odcinku od ulicy Przemysłowej do przejazdu 
kolejowego w ciągu Linii Kolejowej nr 213 Reda-Hel.

• Budowa dolnej części ul. Żeromskiego we Władysławowie
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Kierunki inwestowania w 2019 roku terenie Gminy Władysławowo:

ŚRODKI BUDŻETU GMINY: 6 984 363,66

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: 5 606 648,61

5 606648,61

RAZEM

WYKONANIE OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

- w tym:

UMWP (środki UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020)

6 828 627,31POŻYCZKI I KREDYTY:

478 915,43Bank Spółdzielczy w Pucku

5 149 711,88Bank Polskiej Spółdzielczości

1 200 000,00

19 419 639,58

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

- w tym:

L.p. Nazwa kierunku inwestowania NAKŁADY NA NOWE OBIEKTY
ORAZ ULEPSZENIE ISTNIEJĄCYCH W ZŁ

RAZEM 19 420 000,00

1 1 564 000,00BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

2 180 000,00KANALIZACJA

3 747 000,00SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

4 4 955 000,00DROGI WOJEWÓDZKIE

5 6 000,00DROGI POWIATOWE

6 3 894 000,00DROGI GMINNE

7 2 822 000,00PRZEDSZKOLA

8 33 000,00CMENTARZ

9 2 644 000,00SZKOŁY PODSTAWOWE

10 2 426 000,00OŚRODKI SPORTU I REKREACJI

11 149 000,00ADMINISTRACJA PUBLICZNA



66 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

w tym na terenie miejskim:

w tym na terenie wiejskim:

L.p. Nazwa kierunku inwestowania NAKŁADY NA NOWE OBIEKTY
ORAZ ULEPSZENIE ISTNIEJĄCYCH W ZŁ

RAZEM 10 921 000,00

1 1 564 000,00BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

2 180 000,00 KANALIZACJA

3 250 000,00SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

4 404 000,00DROGI WOJEWÓDZKIE

5 0DROGI POWIATOWE

6 2 665 000,00DROGI GMINNE

7 2 822 000,00PRZEDSZKOLA

8 33 000,00CMENTARZ

9 1 260 000,00SZKOŁY PODSTAWOWE

10 1 604 000,00OŚRODKI SPORTU I REKREACJI

11 139 000,00ADMINISTRACJA PUBLICZNA

L.p. Nazwa kierunku inwestowania NAKŁADY NA NOWE OBIEKTY
ORAZ ULEPSZENIE ISTNIEJĄCYCH W ZŁ

RAZEM 8 499

1 0BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

2 0KANALIZACJA

3 497 000,00SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

4 4 551 000,00DROGI WOJEWÓDZKIE

5 6 000,00DROGI POWIATOWE

6 1 229 000,00DROGI GMINNE

7 0PRZEDSZKOLA

8 0CMENTARZ

9 1 384 000,00SZKOŁY PODSTAWOWE

10 822 000,00OŚRODKI SPORTU I REKREACJI

11 10 000,00ADMINISTRACJA PUBLICZNA
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Infrastruktura oświetleniowa

L.p. Nazwa kierunku inwestowania NAKŁADY NA NOWE OBIEKTY
ORAZ ULEPSZENIE ISTNIEJĄCYCH W ZŁ

RAZEM 8 499

1 0BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

2 0KANALIZACJA

3 497 000,00SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

4 4 551 000,00DROGI WOJEWÓDZKIE

5 6 000,00DROGI POWIATOWE

6 1 229 000,00DROGI GMINNE

7 0PRZEDSZKOLA

8 0CMENTARZ

9 1 384 000,00SZKOŁY PODSTAWOWE

10 822 000,00OŚRODKI SPORTU I REKREACJI

11 10 000,00ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na terenie gminy na dzień 31.12.2019 roku znajdowało się łącznie 
3485 szt. opraw świetlnych, z czego 1829 szt. (w 2018 - 1771 szt.) 
stanowi własność Gminy, a 1656 szt. (w 2018 - 1655 szt.) własność 
ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Tylko w roku 2019 roku 
Gmina wybudowała 58 szt. (w 2018 – 140 szt.) nowych punk-
tów świetlnych. W dalszym ciągu realizuje również program 
wyodrębniania własności gminnej z sieci Energa Oświetlenia.

Nowe oświetlenia w 2019 roku powstały w Karwi - część 
ul. Stokrotki, ul. Konwalii, w Ostrowie - ul. Zabytkowa, 
w Jastrzębiej Górze – część ul. Topolowej, w Tupadłach – 
część ul. Zbożowej, w Rozewiu – ul. Żurawia oraz we Wła-
dysławowie - ul. Droga Swarzewska.

W 2019 roku znacząco zmieniła się cena zakupu energii elek-
trycznej dla tych punktów oświetleniowych i wynosiła 361,50 
zł brutto / 1 MWh, gdy jeszcze w 2018 roku było to 227,55 zł 
brutto/ 1 MWh.
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Infrastruktura drogowa

Infrastruktura techniczna

Długości i kategorie dróg publicznych na dzień 31.12.2019 roku zlokalizowanych na terenie Gminy Włady-
sławowo przedstawia poniższa tabela:

GMINNE

POWIATOWE

obszar wiejski 40,70

75,42

5,09

44,36

20,79

18,54

14,82

12,52obszar miejski

116,12

9,717 9,717 - -

WOJEWÓDZKIE 28,10 28,10 - -

49,45 39,33 27,34RAZEM

Kategoria
dróg publicznych Lokalizacja

Ogółem
/długość

w km/
Asfaltowa /km/ Gruntowa /km/ O innej

nawierzchni /km/

W tym o nawierzchniach

W stosunku do roku 2018 zmniejszyła się długość dróg powiatowych w związku ze zaliczeniem do kategorii 
dróg gminnych z dniem 01.01.2019 roku ul. Towarowej we Władysławowie o długości 520 m.

W roku 2019 roku nadano 8 numerów dróg gminnych, w tym 4 na terenie miejskim i 4 na terenie wiejskim.

W 2019 roku Gmina Władysławowo kompleksowo przebudowała 0,49 km dróg gminnych – tj. odcinek ul. Dłu-
giej i ul. Żeromskiego we Władysławowie oraz wybudowała 0,74 km nowych chodników z kostki betonowej przy 
ul. Jachtowej i ul. Geodetów. Ponadto wybudowano na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo 0,66 
km dróg gminnych o nawierzchni z prefabrykowanych płyt JUMBO oraz wyremontowano 0,12 km istniejących 
chodników i 0,73 km istniejących ścieżek rowerowych.

Całkowita długość ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo na dzień 31.12.2019 
roku wynosiła 27,02 km, z czego tylko w 2019 roku wybudowano 7,22 km  w ramach przedsięwzięcia strategicz-
nego Województwa Pomorskiego pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 
Trasa Rowerowa R9. Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych planowana jest 
w latach 2020-2022 i docelowo ma celu połączenie się ze ścieżkami wytyczonymi w Gminie Krokowa.

Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków z całego terenu Gminy Władysławowo zajmuje 
się Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. o. o. 

Gmina Władysławowo znajduje się na obszarze dwóch aglomeracji Puck i Władysławowo. Obszar aglomeracji 
Puck z oczyszczalnią ścieków w Swarzewie (zarządca: Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO”, ul. Włady-
sławowska 84, 84-100 Swarzewo) obejmuje swym zasięgiem na terenie Gminy Władysławowo miejscowości 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Władysławowo, Chłapowo i Chałupy, natomiast aglomeracja Władysławowo (zarządca: Międzygminne Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. o. o. ) z oczyszczalnią ścieków w Jastrzębiej Górze obej-
muje swym zasięgiem na terenie Gminy Władysławowo miejscowości Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębia 
Góra, Rozewie.

W Gminie Władysławowo z wodociągów miejskich korzysta ok. 99% mieszkańców. Władysławowo zaopatry-
wane jest w wodę ze studni głębinowych znajdujących się w ujęciu Cetniewo, a także z ujęcia wody w Jastrzę-
biej Górze. Na terenie gminy znajduje się także rezerwowe ujęcie wody w Chłapowie. Na dzień 31.12.2019 roku 
długość sieci wodociągowej wynosiła 163,4 km, z czego w 2019 roku wybudowano 0,8 km, natomiast długość 
sieci kanalizacji sanitarnej – 146,5 km, z czego w 2019 roku wybudowano 0,5 km.

Eksploatacją kanalizacji deszczowej zajmuje się Urząd Miejski we Władysławowie. Aktualna długość kana-
lizacji deszczowej w Gminie Władysławowo niezmienna od 2018r. wynosi 12,8 km, gdyż w 2019r. nie wybu-
dowano ani nie rozbudowano kanalizacji deszczowej.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne, Gmina Władysławowo w 2019r. na rzecz Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po raz pierwszy poniosła koszty związane z opłatą zmienną za 
usługi wodne, (w związku z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na terenie miasta Władysławowo), 
polegającą na odprowadzeniu do wód – wód opadowych lub roztopowych bez urządzeń do retencjonowania 
wody z terenów uszczelnionych.

Za zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy odpowiada Elektrociepłownia Władysławowo - ENERGOBALTIC 
Sp. z o.o. Zapotrzebowanie na ciepło gazowe jest realizowane przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział 
w Pucku. Spółka jest największym dystrybutorem gazu ziemnego w Polsce, obejmuje systemem dystrybucyj-
nym 87 gmin w 5 województwach.

Na dzień 31.12.2019 roku w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się w sumie 88 mieszkań o łącznej 
powierzchni 2 704,05 m2, w tym 33 lokale o łącznej powierzchni 771,99m² w budynku wielorodzinnym przy 
ulicy Krasickiego 47 we Władysławowie, oddanym do użytku w 2019 roku. Spośród wszystkich lokali zasie-
dlonych na koniec 2019 roku było 75 mieszkań.

W wyniku weryfikacji osób ubiegających się o lokal z zasobów gminy dokonanej przez Społeczną Komi-
sję Mieszkaniową w pierwszej kolejności do zasiedlenia wytypowano rodziny posiadające prawo do lokalu 
socjalnego z zasobów Gminy Władysławowo na mocy prawomocnych wyroków sądowych, w stosunku do 
których Gmina zobowiązana jest do zaproponowania najmu socjalnego lokalu. Choć nie wszystkie rodziny 
propozycję przyjęły, tym samym pozbywając się uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego na mocy 
wyroku sądowego, Gmina dzięki tym działaniom wyeliminowała w 100% coroczny wydatek bieżący związany 
z wypłatą odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego. 

Ponadto, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego jedną z rodzin wezwano do opróżnienia 
lokalu i jego wydania zarządcy, a w wyniku dokonanych przesiedleń w istniejącym zasobie mieszkaniowym, 
do zamiennych lokali skierowano najemców budynków przy ul. Starowiejskiej 19 oraz przy ul. Bohaterów 
76 we Władysławowie, które z uwagi na ich zły stan techniczny przeznaczone zostały do rozbiórki. Na dzień 
31.12.2019 roku opróżniony został w 100% budynek przy ul. Starowiejskiej 19, natomiast w przypadku budynku 
przy ul. Boh. Kaszubskich 76 do przekwaterowania pozostały dwie rodziny, z uwagi na konieczne do wyko-
nania prace remontowe w nowo przydzielonych lokalach mieszkalnych. W ramach dążenia Gminy do wystą-
pienia z Małej Wspólnoty Mieszkaniowej mieszkańców przy ul. Spokojnej 14 w przypadku jednego z najem-
ców skierowano go do zawarcia umowy najmu socjalnego innego lokalu, a w przypadku drugiego rozpoczęto 
procedurę zbycia na zasadach pierwokupu, z uwagi na charakter zawartej umowy najmu na czas nieokreślony. 
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Do dnia 31.12.2019 roku w zasobach mieszkaniowych gminy zasiedlono 5 nowych rodzin, a pozostałych 42 
wnioskodawców podlegało dalszym weryfikacjom.

Łączne zaległości w opłatach za lokale mieszkalne będące w zasobie gminy wynosiły na koniec 2019 roku - 
27 874,43 zł i dotyczyły 33 mieszkań. 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 218 605,00 zł, których beneficjentami było 90 
gospodarstw domowych. Podstawą ich przyznania były przedstawione przychody oraz wydatki na mieszka-
nie. Natomiast z pomocy finansowej w postaci dodatku energetycznego w roku 2019 skorzystało 13 rodzin, 
którym wypłacono łącznie 1 248,40 zł.

Gospodarka Nieruchomościami i Gospodarka Przestrzenna

W roku 2019 gospodarowanie zasobem nieruchomości gminnych odbywało się w zakresie dostępnych 
i zaplanowanych środków finansowych, przy uwzględnieniu ustaleń budżetowych na rok 2019, a także przy 
konieczności minimalizacji kosztów obsługi udostępniania nieruchomości z zasobu. Według stanu na dzień  
31 grudnia 2019r. powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo osiągnęła wiel-
kość ok. 569ha, zaś powierzchnia nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy 
Władysławowo miała wielkość ok. 1,8ha. 

Gospodarka nieruchomościami
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Zestawienie powierzchni nieruchomości stanowiących własność i będących przedmiotem użytkowania wie-
czystego Gminy Władysławowo
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Powierzchnia nieruchomości z zasobu Gminy Władysławowo [w ha]

Podział zasobu nieruchomości Gminy Władysławowo według przeznaczenia
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Udostępnianie nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Władysławowo odbywa się w formie przetargowej 
(główna forma udostępniania) i bezprzetargowej (głównie w przypadku długoletniej zajętości gruntów gminnych 
wcześniej nieuregulowanej itp.). Obszary gminne udostępniane są zarówno poprzez ich zbycie jak  i wydzierżawie-
nie, wynajęcie, użyczenie oraz obciążanie ograniczonym prawem rzeczowym – służebność. Z gminnego zasobu 
nieruchomości zbywaniu podlegały nieruchomości zgodnie z ich funkcją ustaloną w obowiązujących miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego bądź wynikającą z wydanych ostatecznych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Zbywaniu podlegały nieruchomości zbędne do realizacji zadań własnych 
gminy oraz te, na które ze względu na ich zły stan techniczny i użytkowy ponoszone są znaczne nakłady finan-
sowe. Wyłączeniu ze zbycia podlegały nieruchomości gminne niezbędne do realizacji zadań własnych gminy,  
a w szczególności nieruchomości przewidziane pod obszary użyteczności publicznej, nieruchomości niezbędne 
do realizacji inwestycji gminnych, nieruchomości przeznaczone pod urządzenia infrastruktury technicznej 
i obiekty im towarzyszące, a także tereny komunikacji.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w ramach zadań związanych z udostępnianiem 
nieruchomości gminnych z zasobu:
1. sprzedano 12 działek o łącznej powierzchni 0,5419 ha i łącznej cenie ok. 2 231 820 zł netto, 
2. przekazano z gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany 2 działki o łącznej powierzchni  

0,0135 ha i cenie ok. 33 007 zł netto,
3. zawarto łącznie 86 umów dzierżawy (z czego 59 umów było umowami sezonowymi, zaś 11 umów regu-

lowało dotychczasowe bezumowne korzystanie  z nieruchomości gminnych), w których udostępniono 
z zasobu nieruchomości o powierzchni ok. 2,4895 ha za łączną kwotę ok. 469 855 zł netto, 

4. zawarto 10 umów użyczenia nieruchomości gminnych, w których udostępniono obszar o powierzchni 
4,7855 ha,

5. zawarto 15 umów służebności na przebieg urządzeń infrastruktury i zapewnienia dostępu do dróg 
publicznych, w których udostępniono obszar nieruchomości gminnych o powierzchni 0,4122 ha za kwotę  
96 371 zł netto.
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Ilość zawartych umów dotyczących udostępniania nieruchomości z zasobu Gminy

W zasobie nieruchomości znajdują się również nie-
ruchomości, co do których ustanowiony jest trwały 
zarząd. Ten tytuł prawny, w przypadku Gminy Włady-
sławowo, przysługuje głównie oświatowym jednostkom 
samorządu terytorialnego, a tym samym, jako pod-
miotom zwolnionym z opłat, nieruchomości gminne 
udostępniane są tu nieodpłatnie.

W okresie objętym raportem wydano łącznie 45 decy-
zji zatwierdzających podział nieruchomości, których 
łączna powierzchnia wynosiła 37,4277 ha. Dodatkowo 
nie wydawano decyzji administracyjnej o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
gdyż w roku 2018 została ogłoszona ustawa regulująca 
zasady przekształcania tych praw z mocy prawa i w 
zdecydowanej większości prawo to zostało przekształ-
cone z dniem 1 stycznia 2019 r. w prawo własności. 
W okresie objętym raportem nie wydano decyzji admi-
nistracyjnych o naliczeniu opłaty planistycznej ustala-
jącej wysokość zobowiązań na rzecz Gminy, gdyż okres 
umożliwiający naliczenie takich opłat upłynął. Dodat-
kowo nie wydano również decyzji administracyjnych  
o naliczeniu opłat adiacenckich ustalających wysokość 
zobowiązań na rzecz Gminy Władysławowo.

Pozyskiwanie nieruchomości do zasobu gminnego 
dokonywane było w ramach racjonalnego gospodaro-
wania środkami finansowymi zaplanowanymi w budże-
cie gminy na rok 2019 przy negocjowaniu możliwie 
najniższych kosztów, a także minimalizacji nakładów.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 
2019r. w ramach zadań związanych z pozyskiwaniem 
nieruchomościami do zasobu gminnego:
1. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości 

w drodze przejęcia z mocy prawa w trybie art. 
98 ustawy ugn i tzw. specustawy drogowej oraz 
w drodze zakupu łącznie 47 działki o łącznej 
powierzchni 1,7647 ha,

2. pozyskano do gminnego zasobu nieruchomości 
w drodze zamiany 2 działki o łącznej powierzchni 
0,0040ha i cenie 9 360 zł,

3. pozyskano do gminnego zasobu nieruchomości 
w drodze darowizny 3 działki o łącznej powierzchni 
0,0671 ha.

Nabycie z art. 98 ugn;
1,2830

Nabycie w drodze
darowizny; 0,0671

Nabycie w drodze
zakupu; 0,4817

Zbycie 0,5419

Zamiany - pozyskanie;
0,0040

Zamiany - oddanie;
0,0135

Powierzchnia nieruchomości pozyskanych i udostęp-
nionych z zasobu Gminy [w ha]
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Powierzchnia nieruchomości pozyskanych i zbytych z zasobu Gminy [w ha]
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Gospodarka przestrzenna

W okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. w ramach zadań związanych z gospodarką przestrzenną:
1. prowadzono 7 postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty-

cji celu publicznego, z których 3 zakończyło się wynikiem pozytywnym, zaś 2 postępowania uzyskały decyzje 
negatywne, natomiast 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,

2. prowadzono 50 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
z czego wydano 13 decyzji negatywnych, 20 decyzji zakończyło się wynikiem pozytywnym, zaś 14 wnio-
sków o wydanie takiej decyzji pozostawiono bez rozpatrzenia.

Rodzaj decyzji

Tereny leśne [ha]

O celu publicznym

Tereny zieleni [ha]

Nieużytki [ha]
Drogi [ha]

Inne [ha]

Ilość decyzji Ilość decyzji
pozytywnych

Ilość decyzji
negatywnych

Ilość spraw
bez rozpatrzenia

O warunkach zabudowy 50

7

20

3

13

2

14

2

Ilość postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego

W okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmujący obszar zabudowany miejscowości Chałupy, a dodatkowo kontynuowano prace 
nad opracowaniem rozpoczętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem 
dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo.
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Ochrona Środowiska
5 września 2018r. Gmina Władysławowo przyjęła uchwałą „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Władysła-
wowo na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2014”. W ramach uchwalonego Programu zostały 
określone zadania własne gminy konieczne do realizacji z zakresu ochrony środowiska oraz cele realizacji polityki 
ekologicznej.

W 2019r. Gmina Władysławowo zrealizowała działania w zakresie poszczególnych komponentów środowiska:
• Ochrona powietrza: zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości 

poprzez ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych realizowane były w zakresie: prowadzenia remontów 
i modernizacji dróg, wymiany nawierzchni na terenie gminy (1,31 km), wymiany bądź modernizacji starych 
kotłów węglowych na ekologiczne w ramach realizacji rządowego Programu Czyste Powietrze przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, realizacji przedsięwzięć termomo-
dernizacyjnych obiektów komunalnych.

• Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: zadania w tym obszarze 
realizowane były głównie w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
i dotyczyły rozbudowy istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (4 km), budowy kanalizacji 
deszczowej (2,4 km), badania jakości wód (Sanepid).

• Ochrona gleby i powierzchni ziemi: zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były m.in. 
przez wprowadzanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zabez-
pieczając dotychczasowe elementy litosfery.

• Ochrona przyrody: realizowane zadania dotyczyły głównie wzmocnienia roli rekreacyjnej zieleni, zachowanie 
istniejącej zieleni urządzonej, urządzania i utrzymania terenów zieleni, zwiększania różnorodności biologicz-
nej, ochrony terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, modernizacji sieci 
szlaków turystycznych (0,4 km). 

• Ochrona przed hałasem: zadania związane z ochroną przed hałasem dotyczyły głównie modernizacji nawierzchni 
dróg na terenie gminy (1,31 km).
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Zasoby przyrodnicze Gminy Władysławowo:

Na terenie Gminy Władysławowo występują następujące formy ochrony przyrody:
• Pomniki przyrody,
• Obszary Natura 2000,
• Rezerwaty Przyrody,
• Obszar chronionego krajobrazu, 
• Park krajobrazowy.

Ich głównym celem jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różno-
rodności biologicznej.

Pomniki przyrody:
Na terenie Gminy Władysławowo znajduje się 6 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew:

1. Buk zwyczajny – obwód na wys. 
1,3 m: 546 cm, wysokość 23 m. 
Drzewo jest położone w miejsco-
wości Władysławowo, obw. Roze-
wie, około 400 m na wschód od 
latarni morskiej Rozewie, na szczy-
cie zbocza, na granicy rezerwatu 
„Przylądek Rozewski”.

4. Buk pospolity – 
obwód na wys. 1,3 
m: 330 cm, wyso-
kość 19 m. Drzewo 
je s t  po łoż one 
w mieście Włady-
sławowo, przy ul. 
Myślisza 8.

6. Żywotnik zachodni – obwód na wys. 1,3 m: 85 cm, wysokość 5 m.
Drzewo jest położone w mieście Jastrzębia Góra, na posesji przy ul. Jantarowej.

5. Sosna zw y-
czajna – obwód na 
wys. 1,3 m: 210 cm, 
wysokość 15 m. 
Drzewo jest poło-
żone w mieście 
Władysławowo, 
na posesji przy ul. 
Merkleina 1.

2. Dąb szypułkowy – obwód na 
wys. 1,3 m: 395 cm, wysokość 25 m. 
Drzewo jest położone w miejscowo-
ści Władysławowo, obw. Rozewie, 
około 500 m na wschód od latarni 
morskiej Rozewie, na szczycie 
zbocza, na granicy rezerwatu „Przy-
lądek Rozewski”.

3. Buk zwyczajny – obwód na wys. 
1,3 m: 387 cm, wysokość 25 m. 
Drzewo jest położone w miejscowo-
ści Władysławowo, obw. Rozewie, 
około 550 m na wschód od latarni 
morskiej Rozewie, na szczycie 
zbocza, na granicy rezerwatu „Przy-
lądek Rozewski”.
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Uchwałą nr XVII/245/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019r. Rada Miejska Władysła-
wowa zniosła status pomnika przyrody dla dwóch drzew, zlokalizowanych przy ul. Jakuba Myślisza w m. 
Władysławowo.

Obszary NATURA 2000:

Kaszubskie Klify (PLH220072) - obszar obejmuje 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego (pow. ponad 200 ha), 
rozciągający się od Władysławowa do Jastrzębiej Góry, zlokalizowany na północno-wschodniej i północnej krawędzi 
wysoczyzny morenowej - Kępy Swarzewskiej. Do obszaru włączono przyległy do klifu fragment wierzchowiny wraz 
z rozcięciami erozyjnymi (Wąwóz Chłapowski, Łebski żleb, Lisi Jar, Strondowy Jar) oraz teren plaży.
Charakterystyczne dla obszaru typy siedlisk przyrodniczych:
• kidzina na brzegu morskim 
• klify na wybrzeżu Bałtyku
• nadmorskie wydmy białe 
• suche wrzosowiska 
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 
• kwaśne buczyny
• żyzne buczyny
• grąd subatlantycki
• 
Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063) - niecałą połowę obszaru zajmują torfowiska, bagna, roślinność na brze-
gach wód, młaki, jedną trzecią zaś lasy iglaste, pozostałą część pokrywają lasy liściaste, siedliska łąkowe i zaroślowe 
oraz siedliska rolnicze.

Obszar położony jest w pasie nizin nadmorskich Pobrzeża Kaszubskiego, na wschodnim krańcu Wybrzeża Słowiń-
skiego, pomiędzy Jastrzębią Górą, Sławoszynem i Parszkowem, na północ od Ostrowa, 1,6-5,8 km od brzegu Bałtyku. 

Charakterystyczne dla obszaru typy siedlisk przyrodniczych: lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, brzegi 
lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
suche wrzosowiska, wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska 
wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporio, grąd subatlantycki, pomorski kwaśny las 
brzozowo-dębowy, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) - ostoja położona jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego. Obszar 
obejmuje Półwysep Helski, Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment wybrzeża. Rzeźba terenu jest efektem dzia-
łania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy morfogenetyczne. Dominujące formy to fragmenty kęp 
pochodzenia morenowego i pradoliny wyerodowane przez wody roztopowe lądolodu, a przede wszystkim obszar 
płytkiej zatoki i forma mierzejowa typu kosy, wysunięta daleko w morze. Spotyka się tu specyficzny typ niskiego, 
bagiennego wybrzeża morskiego oraz mierzejowe (wydmowe) wybrzeże na Mierzei Helskiej, o charakterze aku-
mulacyjnym. Znajdują się tu ciągi wydmowe położone równolegle do linii brzegowej. Odmienny charakter ma klif 
wykształcony na obrzeżu Kępy Swarzewskiej i Kępy Puckiej od strony Zatoki Puckiej. Na półwyspie Helskim domi-
nują bory sosnowe i acidofilne dąbrowy, fragmentarycznie zachowały się murawy napiaskowe. W ujściach pradolin 
dominuje roślinność nieleśna z przewagą łąk słonoroślowych. Ostoja utworzona została w celu ochrony dużej, płyt-
kiej zatoki morskiej i związanych z nią siedlisk morskich. Ważnym dla Europy rodzajem siedliska przyrodniczego 
są łąki podmorskie - występujące w Zatoce Puckiej. Charakterystycznymi gatunkami roślin tworzącymi te łąki są: 
trawa morska, różne gatunki rdestnic oraz glony. Na półwyspie Helskim występują wydmy nadmorskie, na których 
dominują bory sosnowe. Natomiast w ujściach pradolin występują rzadkie łąki słonoroślowe. W sumie stwierdzono 
tu 15 rodzajów siedlisk cennych w skali Europy. Występuje tu również wiele rzadkich, często reliktowych gatunków 
flory i fauny, które związane są ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. W rejonie Zatoki Puckiej 
obserwuje się również cenne dla Europy migrujące ssaki morskie: fokę szarą i morświna. Zatoka Pucka jest ważną 
ostoją dla ptaków migrujących.
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Bielawskie Błota (PLB220010) - obszar leży na wysokości 2 –11m npm i obejmuje zmeliorowane w latach 70-tych 
torfowisko wysokie typu bałtyckiego (kopuła torfowiska zajmuje blisko 600 ha), wraz z otaczającymi je wrzosowi-
skami, lasami (bory sosnowe, grąd, łęgi), łąkami. Na torfowisku występują liczne jeziorka, potorfia i rowy stale lub 
okresowo wypełnione wodą. 

W obszarze znajdują się siedliska: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, wilgotne wrzosowiska, suche wrzosowi-
ska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie, degradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 
regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd subatlantycki, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne 
zarośla wierzbowe,  w tym na niewielkiej powierzchni 2 priorytetowe.
Charakterystyczne dla Bielawskich Błot jest współwystępowanie gatunków o atlantyckim (14 gat.) oraz borealnym 
(13 gat.) typie zasięgu.

W ostoi występuje co najmniej 9 gatunków ptaków: błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, orzeł przedni, żuraw, sowa 
błotna, lelek kozodój, dzierzba gąsiorek, pokrzewka jarzębata, brodziec leśny.

Na Bielawskich Błotach występują inne cenne gatunki:  płaz - traszka grzebieniasta i ważka - zalotka większa, ssaki 
– mroczek późny, łoś, sarna, jeleń, borowiec wielki, rzęsorek rzeczek, rzęsorek mniejszy, tchórz, zając szarak, borsuk, 
nornik północny, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, karlik większy, karlik malutki, gacek brunatny, wiewiórka 
pospolita, płazy - ropucha,  ropucha paskówka, ropucha zielona, żaba moczarowa, żaba wodna, żaba trawna, żaba 
jeziorkowa, traszka zwyczajna, gady - padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna,  żmija zygza-
kowata, bezkręgowce - żagnica torfowa, żagnica arktyczna, zalotka białoczelna, zalotka wątpliwa, rośliny - konwalia 
majowa, modrzewnica zwyczajna, wełnianeczka darniowa, kukułka szerokolistna, rosiczka długolistna, wrzosiec 
bagienny, przytulia północna, bluszcz pospolity, okrężnica bagienna, sitniczka szczecinowata, sit sztywny, sit drobny, 
bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, bobrek trójlistkowy, woskownica europejska, pszeniec leśny, 
czworolist pospolity, przygiełka biała, przegiełka brunatna, malina moroszka, torfowiec błotny, Sparganium angusti-
folium,  torfowiec spiczastolistny, torfowiec kończysty, torfowiec ostrolistny, torfowiec Russowa, torfowiec magelański.
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Nazwa

Przylądek
Rozewski 1959-02-11 krajobrazowy

Celem ochrony jest zachowanie
ze względów naukowych,

dydaktycznych i krajobrazowych
fragmentu wybrzeża klifowego

porosłego lasem mieszanym 
z udziałem buka oraz

w celu ochrony stanowiska
jarząba szwedzkiego.

12,1500

Bielawa 1999-12-07 torfowiskowy

Celem ochrony rezerwatu
jest zachowanie torfowiska

wysokiego typu bałtyckiego
z charakterystyczną roślinnością,

 stanowiącego ostoję ptactwa
wodno-błotnego.

721,4100

Słone Łąki 1999-12-25 słonoroślowy
(halo�lny)

Celem ochrony rezerwatu jest
zachowanie łąk halo�lnych,

rzadkich gatunków roślin
i siedlisk cennych

gatunków ptaków.

27,7600

Dolina
Chłapowska 2000-08-26 -

Celem ochrony rezerwatu jest
zachowanie krajobrazu nadmorskiej

doliny erozyjnej w stre�e
krawędziowej Kępy Swarzewskiej

wraz z charakterystyczną roślinnością.

24,8300

Powierzchnia
[ha]

Rodzaj
rezerwatuData utworzenia Opis celów ochrony

Park krajobrazowy:
Nadmorski Park Krajobrazowy - celem powołania Nad-
morskiego Parku Krajobrazowego (NPK) była ochrona 
unikalnego w Polsce nadmorskiego krajobrazu oraz całego 
bogactwa przyrodniczego i kulturowego.

Ochroną objęto pas nadmorski od Białogóry wraz z Półwy-
spem Helskim i Zatoką Pucką. Chronione są w nim cztery 
typy przymorskiego krajobrazu: klifowy, wydmowy, zale-
wowy i nizinno – torfowiskowy. Utworzono tu liczne rezer-
waty przyrody służą ochronie najważniejszych przyrodniczo 
fragmentów parku.

Nadmorską specyfikę NPK podkreśla charakter roślinności 
wydm – muraw napiaskowych, nadmorskiego boru sosno-
wego, łąk i szuwarów halofilnych (słonolubnych) oraz zbio-
rowisk naklifowych. Bogata pod względem gatunkowym jest 
fauna NPK, na co wpływa duże zróżnicowanie nisz ekologicz-
nych, położenie na trasie wiosennych i jesiennych przelotów.

Rezerwaty przyrody:
Na obszarze Gminy Władysławowo występują 4 rezerwaty przyrody:
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Obszar chronionego krajobrazu:
Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje brzeg morski, zalesiony i bezleśny pas wydm cią-
gnących się wzdłuż wybrzeża, a we wschodniej części Równinę Błot Przymorskich i północne fragmenty 
sąsiadującej z nią Wysoczyzny Żarnowieckiej. Podstawowym walorem jest tu zachowany naturalny układ 
stref krajobrazowych. Powierzchnia obszaru wynosi 14940 ha.

W granicach Gminy Władysławowo znajduje się 1175 powierzchni obszaru chronionego krajobrazu.

Nasadzenie roślin w Gminie Władysławowo w 2019r.

Pozostałe miejscowości Gminy Władysławowo
(Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębia Góra, Chłapowo, Rozewie, Chałupy)

L.p.

1

Gatunek  rośliny LokalizacjaIlość w szt.

Kasztanowiec ul. Drogowców1

Klon jawor ul. Morska4

Brzoza brodawkowata ul. Żwirowa5

Klon jawor ul. Droga Chłapowska14

Złotokap ul. Gen. J. Hallera2

Brzoza brodawkowata ul. Hryniewieckiego4

Wierzba ul. Hryniewieckiego5

Klon czerwony ul. Żwirowa28

Klon srebrzysty ul. Hallera2

Głóg Bohaterów Kaszubskich8

Brzoza brodawkowata 12 Park przy cmentarzu komunalnym

Buk purpurowy 4 ul. Brzozowa

Buk purpurowy 4 ul. Hryniewieckiego

Sosna górska 4 ul. Hryniewieckiego

Dereń biały 87 ul. Róży Wiatrów

Tawuła japońska 160 ul. Róży Witrów i ul. Hryniewieckiego

Pęcherznica koralowa 26 ul. 1000 Lecia P.P. 

Hortensja 28 ul. Hryniewieckiego

19 Brzoza brodawkowata 8 Karwia

20 Hortensja 13 Karwia

24 Klon jawor 6 ul. Karwieńska, Ostrowo

25 Klon czerwony 8 Jastrzębia Góra

26 Dąb purpurowy 2 Jastrzębia Góra

27 Klon srebrzysty 3 Jastrzębia Góra

28 Bukszpan 40 Jastrzębia Góra

29 Platany 16 Jastrzębia Góra

30 Głóg 3 Chałupy, ścieżka rowerowa

31 Klon 3 Chałupy, ścieżka rowerowa

32 Klon jawor 2 Chałupy

33 Lipa drobnolistna 69
Ścieżka rowerowa

od Władysławowa do Jastrzębiej Góry w pasie
DW 215 w ramach zrealizowanej ścieżki rowerowej

34 Berberys 11

21 Brzoza brodawkowata 10

22 Świerk 10

23 Sosna 10

ul. Bielawska, Ostrowo

Donice od Chłapowa do Jastrzębiej Góry

Władysławowo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



82 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Nasadzenie roślin w Gminie Władysławowo w 2019r.

Pozostałe miejscowości Gminy Władysławowo
(Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębia Góra, Chłapowo, Rozewie, Chałupy)

L.p.

1

Gatunek  rośliny LokalizacjaIlość w szt.

Kasztanowiec ul. Drogowców1

Klon jawor ul. Morska4

Brzoza brodawkowata ul. Żwirowa5

Klon jawor ul. Droga Chłapowska14

Złotokap ul. Gen. J. Hallera2

Brzoza brodawkowata ul. Hryniewieckiego4

Wierzba ul. Hryniewieckiego5

Klon czerwony ul. Żwirowa28

Klon srebrzysty ul. Hallera2

Głóg Bohaterów Kaszubskich8

Brzoza brodawkowata 12 Park przy cmentarzu komunalnym

Buk purpurowy 4 ul. Brzozowa

Buk purpurowy 4 ul. Hryniewieckiego

Sosna górska 4 ul. Hryniewieckiego

Dereń biały 87 ul. Róży Wiatrów

Tawuła japońska 160 ul. Róży Witrów i ul. Hryniewieckiego

Pęcherznica koralowa 26 ul. 1000 Lecia P.P. 

Hortensja 28 ul. Hryniewieckiego

19 Brzoza brodawkowata 8 Karwia

20 Hortensja 13 Karwia

24 Klon jawor 6 ul. Karwieńska, Ostrowo

25 Klon czerwony 8 Jastrzębia Góra

26 Dąb purpurowy 2 Jastrzębia Góra

27 Klon srebrzysty 3 Jastrzębia Góra

28 Bukszpan 40 Jastrzębia Góra

29 Platany 16 Jastrzębia Góra

30 Głóg 3 Chałupy, ścieżka rowerowa

31 Klon 3 Chałupy, ścieżka rowerowa

32 Klon jawor 2 Chałupy

33 Lipa drobnolistna 69
Ścieżka rowerowa

od Władysławowa do Jastrzębiej Góry w pasie
DW 215 w ramach zrealizowanej ścieżki rowerowej

34 Berberys 11

21 Brzoza brodawkowata 10

22 Świerk 10

23 Sosna 10

ul. Bielawska, Ostrowo

Donice od Chłapowa do Jastrzębiej Góry

Władysławowo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” w celu przywrócenia halofilnego charakteru łąk.

W ramach zadania zostało zrealizowane:
• wykaszanie trzciny w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i w jego otulinie na terenie dz. nr 367, 366, 375, 376, 377, 378, 

383, 388, 391, 393, 396, 400, 403/4, 408 obręb 05 Władysławowo w m. Władysławowo oraz usunięcie wyciętej biomasy;
• zorganizowanie wypasu koni na terenie otuliny rezerwatu przyrody Słone Łąki, w m. Władysławowo na terenie 

części dz. nr 361/4, 362, 363, 364, 365 obręb 05 Władysławowo w m. Władysławowo.

Wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo w roku 2019:
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L.p. Nazwa kąpieliska Adres kąpieliska Długość linii brzegowej

1 Karwia wejście na plażę nr 43 Wojska Polskiego 100 mb

2 Karwia wejście na plaże nr 45 Wojska Polskiego 100 mb

3 Ostrowo wejście na plażę nr 35 Droga wojewódzka nr 215 100 mb

4 Jastrzębia Góra wejście 
na plażę nr 25

Droga wojewódzka nr 215 100 mb

5 Jastrzębia Góra wejście
na plażę nr 23

ul. Rozewska 100 mb

6 Jastrzębia Góra wejście
na plażę nr 22

ul. Rozewska 100 mb

7 Chłapowo wejście
na plażę nr 12

Aleja Żeromskiego 100 mb

8 Chłapowo wejście
na plażę nr 13

Aleja Żeromskiego 100 mb

9 Władysławowo wejście
na plażę nr 4

ul. Hryniewieckiego 100 mb

10 Władysławowo wejście
na plażę nr 6

ul. Hryniewieckiego 100 mb

11 Władysławowo wejście
na plażę nr 9

ul. Brzozowa 100 mb

12 Władysławowo wejście
na plażę nr 10

Aleja Żeromskiego 100 mb

13 Władysławowo wejście na plażę
nr 3 (odcinek Półwysep Helski)

ul. Starowiejska 100 mb

14 Chałupy wejście na plażę nr 22 ul. Bosmańska 100 mb

Administracja w ochronie środowiska:

1. Zezwolenia na usunięcie drzew:
Burmistrz Władysławowa wyraził zgodę na usunięcie 263 szt. drzew, w tym 124 szt. drzew liściastych i 139 szt. drzew 
iglastych osobom prawnym i fizycznym. Burmistrz Władysławowa uzyskał zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew liścia-
stych i 18 szt. Drzew liściastych w administracyjnych granicach Gminy Władysławowo, w ramach uzyskanych zezwoleń 
Gmina Władysławowo zobowiązana został do nasadzenia 68 szt. drzew liściastych.
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2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 
środowisko.

Konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej na terenie Gminy Włady-
sławowo inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283) wymagane jest dla:
• przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
• przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W 2019r. r. Burmistrz przyjął do realizacji 2 wnioski dla inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowisko-
wej. Wszystkie inwestycje objęte postępowaniami należą do przedsięwzięć z tzw. II grupy – mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. Dla jednej z inwestycji, dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej i tłocznej w Chłapowie w ulicach: Władysławowska, Jeżynowa, Głogowa i Niemianowana została wydana 
decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla drugiej inwestycji, polegającej na budowie hotelu wraz z budynkiem restauracji i usług turystyki oraz infrastruk-
turą towarzyszącą we Władysławowie przy ul. Boh. Kaszubskich został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na rodzaj, skalę i charakter inwestycji, jej usytuowanie w granicach 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz europejskiej sieci Natura 2000 - Zatoka Pucka PLB220005, Zatoka 
Pucka i Półwysep Helski PLH220032, w tym potencjalny wpływ przedsięwzięcia na stan i zachowanie siedliska 
gatunków chronionych oraz możliwe kumulowanie się oddziaływań w związku z realizacją innych przedsięwzięć 
w sąsiedztwie oraz zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego wynikające ze zwiększenia ilości odprowadza-
nych ścieków deszczowych z terenów komunikacyjnych.

Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
Gmina Władysławowo przyjęła uchwałą nr VI/101/2019 z  dnia 
27 marca 2019r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
w ramach którego:
• zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie 

ich w schronisku (aktualnie OTOZ Animals, Schronisko dla bez-
domnych Zwierząt w Dąbrówce z siedzibą w Dąbrówka – Młyn 
30, 84-252 Luzino),

• odławia bezdomne zwierzęta i zapewnia im do chwili przejęcia 
przez Schronisko, pomieszczenia chroniącego,

• wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich,

• zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom obję-
tym programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych 

nieruchomości
bez segregacji

11%

nieruchomości
z segregacją

89%
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(aktualnie Przychodnia Weterynaryjna „Psia Kość”, ul. Droga 
Chłapowska 9, Władysławowo),

• zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie.

Aktualnie zarejestrowanych jest 19 żywicieli bezpańskich kotów, 
którzy otrzymują od gminy karmę i dożywiają łącznie ok. 140 
kotów przebywających na terenie Gminy Władysławowo.

Gospodarka odpadami w Gminie Władysławowo
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Władysławowo został wprowadzony z dniem 01 lipca 
2013r. a objęte nim zostały zarówno nieruchomości zamieszkałe, 
jak i niezamieszkałe. 

Podział nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne na terenie Gminy Władysławowo, na nierucho-
mości zamieszkałe oraz niezamieszkałe według danych z 2019 roku. W stosunku do 2018 roku procentowy udział 
nieruchomości zamieszkałych zwiększył się o 3%.

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych realizowana jest przez podmioty wyłonione w drodze przeprowadzonych postepowań 
o udzielenie zamówienia publicznego:
• z nieruchomości zamieszkałych (wszystkie frakcje odpadów komunalnych poza odpadami ulegającymi bio-

degradacji) – przez spółkę gminną w trybie zamówienia in-house,
• z nieruchomości niezamieszkałych (wszystkie frakcje odpadów komunalnych poza odpadami ulegającymi 

biodegradacji) – przez firmę wybraną w trybie przetargu nieograniczonego,
• odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – przez firmę wybraną 

w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszystkie odebrane odpady komunalne są transportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Czarnówku, gdzie podlegają sortowaniu oraz poddawane są różnego rodzaju procesom odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

Na terenie Gminy Władysławowo w 2019 roku 89% właścicieli nieruchomości zadeklarowało zbieranie odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3%.

Na terenie Gminy Władysławowo obowiązuje pojemnikowy oraz workowy sposób zbierania odpadów komu-
nalnych. Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości worki do odpadów zbieranych selektywnie. W 2019 roku 
wydano łącznie 753.659 worków do segregacji, co stanowi wzrost o 168.746 sztuk.

Procentowa ilość worków do segregacji odpadów komunalnych wydanych w 2019 roku w podziale na poszcze-
gólne frakcje.

Na terenie Gminy Władysławowo funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włady-
sławowie (PSZOK). Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w nim następujące frakcje odpadów 
komunalnych: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane 
leki i chemikalia, odpady tekstylne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian opakowaniowy, 
szkło płaskie.

Baterie i akumulatory mieszkańcy mogą również wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz w placówkach oświatowych i handlowych. Przeterminowane leki 
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mieszkańcy mogą wrzucać do specjalnie do tego celu przezna-
czonych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie 
Gminy Władysławowo. 

Przed siedzibą Urzędu Miejskiego we Władysławowie w 2018 
roku ustawiony został ponadto Miejski Punkt Elektroodpa-
dów, przeznaczony do zbierania baterii, żarówek, telefonów, 
ładowarek, tonerów oraz płyt CD.

Co roku w okresie wiosennym na terenie gminy organizowana 
jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W 2019 roku pod-
czas zbiórki odebrano 386,72 Mg tego rodzaju odpadów, tj. 
o 114,11 Mg więcej niż w 2018 roku.

Na terenie Gminy Władysławowo obowiązują dwie metody 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe świadczące 
usługi hotelarskie rozliczają się według zużycia wody nato-
miast pozostałe nieruchomości niezamieszkałe według ilości 
i częstotliwości zadeklarowanych pojemników.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo w 2019 roku wynosiły:
    1. Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe świadczące usługi hotelarskie:
        a. stawka przy prowadzonej segregacji – 4,50 zł/ 1 m3
        b. stawka przy braku segregacji – 9,00 zł/ 1 m3
    2. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe:
        a. jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny:
           - pojemnik o pojemności 110/120 l – w wysokości 20,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 40,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 111,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 147,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 7 m3 – w wysokości 637,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 8 m3 – w wysokości 696,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 10 m3 – w wysokości 830,00 zł.
        b. jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
           - pojemnik o pojemności 110/120 l – w wysokości 36,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 71,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 193,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 256,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 7 m3 – w wysokości 1.034,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 8 m3 – w wysokości 1.115,00 zł,
           - pojemnik o pojemności 10 m3 – w wysokości 1.330,00 zł.

Pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są w całości na pokrycie kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów, 
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, coroczne akcje zbierania wielkogabarytów, 
usuwanie dzikich wysypisk, koszty informacyjno-edukacyjne, koszty administracyjne.
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Do Związku Międzygminnego  Gmina Władysławowo przystąpiła w dn. 20.12.1991r. 
(XX/115/91) wówczas Związek Gmin Morskich. 
1. Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie: 
• realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami, w tym w zakre-

sie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, na obszarze gmin członków Związku, 
• realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego w zakresie dotyczącym wód, 

w tym działania związane z ochroną bioróżnorodności Zatoki Puckiej i Gdańskiej,
• podejmowania wspólnych działań promujących turystykę na obszarze gmin – członków Związku, 
• realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących modernizacji oraz rozbudowy układów komunikacyjnych na 

terenie gmin-członków Związku, 
2. W celu realizacji zadań. Związek może pozyskiwać środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Przynależność do Stowarzyszeń i Związków

Gminy są uprawnione do tworzenia stowarzyszeń. Mogą także przystępować do międzynarodowych zrzeszeń spo-
łeczności lokalnych i regionalnych. A wszystko po to by jeszcze lepiej wypełniać obowiązki ustawowe.

W roku 2019 Gmina należała do następujących organizacji:

Do Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Morskich” Gmina Władysławowo przystąpiła  
w dn. 20.12.1991r. (XX/115/91) wówczas Związek Gmin Morskich

Związek Miast i Gmin Morskich” rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego – założyciela 
Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946). Zrzesza 32 samorządy nadmorskie. Przy-
jętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku.

Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski 
i Gmin wchodzących w skład Związku. Korzyści wynikające z przynależności do Związku i aktywnego uczest-
niczenia w podejmowanych przez Związek działaniach: 1. Analizowanie i rozwiązywanie wspólnych problemów 
samorządów terytorialnych miast i gmin morskich. 2. Lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, administracyj-
nych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu ziem nadmorskich. 3. Promocja dążeń, dokonań 
i walorów rekreacyjnych oraz gospodarczych gmin nadmorskich w specjalnych wydawnictwach i mediach oraz 
podczas rozmów i konferencji z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i administracji. 4. Inicjowa-
nie przedsięwzięć i zachęcanie do udziału w przedsięwzięciach służących kreowaniu i podnoszeniu jakości pro-
duktu turystycznego oraz opieka merytoryczna i ochrona interesów gmin w trakcie realizacji tych przedsięwzięć. 
5. Wspieranie gmin i interwencje w kontaktach z administracją państwową w sprawach zgodnych z przedmiotem 
działania Związku. 6. Inicjowanie i pilotowanie krajowych i międzynarodowych projektów w oparciu o fundusze 
pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.
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Do Stowarzyszenia  Gmina Władysławowo przystąpiła w  dn. 28.01.2015r. 
(IV/28/2015)

Gdański Obszar Metropolitalny to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na 
celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego 
wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowa-
niem ich odrębności i specyfiki. Obecnie, w ramach GOM działa 49 samorządów. Więcej w temacie: metro-
poliagdansk.pl/kim-jestesmy/

Do Stowarzyszenia Gmina Władysławowo przystąpiła w dn. 27.02.2019 (V/75/2019).

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje 
interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży 

do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, 
wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. 
ZMP jest jedyną samorządową organizacją, na forum której liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący 
różne opcje polityczne, dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypraco-
wują jednolite stanowiska w sprawach ważnych dla polskich miast. Owa różnorodność członków stanowi 
unikalną wartość Związku i jest jego siłą. Na przestrzeni lat udało się wypracować formułę, która zapewnia 
apolityczność podejmowanych przez Związek działań. Od początku działalności Związek jest organizacją 
samorządową, w której członkowie władz statutowych nie pobierają żadnych wynagrodzeń ani diet.

Do Stowarzyszenia „Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka”  Gmina Władysławowo 
przystąpiła w dn. 26.08.2009r. (XXXVI/354/2009)

Formalne utworzenie stowarzyszenia Północnokaszubska LGR miało miejsce w dniu 
22.09.2009 r., w którym odbyło się zebranie założycielskie. w spotkaniu tym uczestni-

czyło 76 członków założycieli. Podjęli oni stosowne uchwały umożliwiające rejestrację podmiotu w sądzie. 
w skład Północnokaszubskiej LGR wchodzi 7 gmin stanowiących łącznie obszar Powiatu Puckiego . Lud-
ność według stałego miejsca zameldowania na 31 grudnia 2013 r. wynosiła 81 597 osoby. Powierzchnia gmin 
wchodzących w skład LGR to 572,14 km².

Do Stowarzyszenia Gmina Władysławowo  przystąpiła w dn.  08.02.2000r. (XVIII/118/2000). 
Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna ist-
nieje na rynku od ponad 15 lat i zajmuje się promocją turystyczną powiatów: puckiego 
i wejherowskiego, wspomaganiem funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz 
modernizacją infrastruktury turystycznej.

Swoje cele realizujemy poprzez m. in.:
• wydawanie prasy regionalnej Ziemia Pucka.info, ziemiapucka.info
• dystrybucję wykonanych materiałów promocyjnych na stoiskach wystawienniczych oraz w punktach IT,
• udział w imprezach plenerowych w sezonie letnim,
• działalność wydawniczą,
• obsługę portali turystycznych: pomorskie.travel, www.kaszubypolnocne.pl,
• promocję wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie,
• udział w targach branżowych na terenie kraju i za granicą.
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Spółki Komunalne
Spółki komunalne z udziałem Gminy Władysławowo:

1. Odprowadzaniem ścieków z  terenów Gminy Władysławowo oraz zaopatrzeniem w  wodę zajmuje  
się Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. Zastosowane przez przed-
siębiorstwo rozwiązania pozwalają na zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy. w zakresie odprowadzania ścieków 
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. działa na obszarze Gminy Włady-
sławowa i Gminy Miasta Jastarnia.

2. Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, organizacją i prowadzeniem punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), letnim utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni miejskiej, utrzyma-
niem elementów małej architektury, oczyszczaniem zimowym dróg, utrzymaniem i konserwacją dróg, zarządzaniem 
kąpieliskami morskimi zajmuje się „Abruko” Sp. z o.o.

3. Przetwarzaniem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina 
Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku do której Gmina Władysławowo przystąpiła w roku 2012.

4. Zarząd Portu Morskiego Władysławowo Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie utworzona w roku 2011 w celu 
skutecznego włączenia się Gminy Władysławowo w zapowiedziany przez Ministra Skarbu Państwa proces podziału 
i komunalizacji PPiUR Szkuner. Od roku 2018 Spółka postawiona jest w stan likwidacji. Spółka utworzona na pod-
stawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

5. Oczyszczalnia Ścieków SWARZEWO, została powołana w roku 1980 w celu wybudowania zbiorczej oczysz-
czalni ścieków nad Zatoką Pucką. Oczyszczalnia miała oczyszczać ścieki wpływające do Zatoki Puckiej z całego 
Półwyspu Helskiego, Pucka i Władysławowa. Do Spółki Wodno-Ściekowej należą dwie oczyszczalnie zlokali-
zowane w Jastarni i Swarzewie. Obiekty te są jednymi z najbardziej na północ wysuniętymi oczyszczalniami 
w Polsce, które mają istotny wpływ na ochronę wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Zlewnia oczyszczalni 
ścieków Spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo” obejmuje tereny należące do Powiatu Puckiego.



90 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2019

Współpraca Krajowa i Zagraniczna
Gmina prowadzi ożywioną współpracę krajową i międzynarodową. Główne korzyści dla gminy i mieszkańców to 
zdobywanie nowych doświadczeń, a także świetna okazja do wzbogacenia własnej oferty kulturalnej poprzez reali-
zację projektów imprez z udziałem partnerów zagranicznych.

W roku 2019 w naszej gminie gościliśmy partnerów z Makowa Podhalańskiego, Lamstedt oraz Scalei podczas „Forum 
Miast Partnerskich”.

Forum Miast Partnerskich przeszło do historii. Do Władysławowa przyjechali przedstawiciele Makowa Podhalań-
skiego, Lamstedt (Niemcy) i Scalei (Włochy). Nie zabrakło poznawania historii, kultury i kulinariów poszczególnych 
regionów oraz wspólnego świętowania.

1 maja w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie odbyło się oficjalne otwarcie Forum Miast Partnerskich. Gości z Lam-
stedt, Scalei i Makowa Podhalańskiego powitał Burmistrz Władysławowa Roman Kużel. Następnie zebranym przed-
stawione zostały krótkie filmy, ukazujące walory turystyczne, krajobrazowe i atrakcje Gminy Władysławowo, a także 
inwestycje zrealizowane na naszym terenie przy wsparciu środków unijnych. Z okazji obchodów 15. rocznicy przystą-
pienia Polski do UE, slajdy i ciekawe informacje nt. minionego okresu członkostwa Polski w europejskiej wspólnocie, 
przedstawił nauczyciel ZS1 Tomasz Bieszke. Przed prezentacjami miast partnerskich Władysławowa nastąpiła przerwa, 
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1. Maków Podhalański - Polska
Gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. 
w skład gminy wchodzi miasto Maków Podhalański (siedziba gminy) oraz  
wsi: Grzechynia, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka. Gmina 
Maków Podhalański położona jest na pograniczu Beskidu Żywieckiego 
i Makowskiego, w dolinie rzeki Skawy i jej dopływów. Współpraca  gmin 
Władysławowo-Maków Podhalański rozpoczęła się w lipcu 2001 roku po tra-
gicznej powodzi, która dotkliwie  dotknęła Maków. Na docierające z mediów 
tragiczne informacje błyskawicznie zareagował ówczesny Burmistrz Włady-
sławowa  i tak autokar wypełniony darami od mieszkańców Władysławowa 
wyruszył na południe Polski. Wracając nad morze zabrał makowskie dzieci, 

jaką melodyjnie wypełnił Józef Roszman z zespołem, do którego dołączyli włoscy muzycy. Druga część inauguracji 
Forum rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrza Lamstedt Holgera Meyera uroków gminy zbiorowej oraz 
wspominek obchodów, trwającej już 27. lat współpracy z Władysławowem. Po nim głos zabrali przedstawiciele z wło-
skiej Scalei, na czele z Przewodniczącym Rady Achillem Tenutą. W trakcie przedstawianych prezentacji ukazali oni 
uroki przepięknej Kalabrii, organizowane tam imprezy, wydarzenia sportowe, jak i możliwości spędzania wolnego 
czasu. Jako ostatni uroki Makowa Podhalańskiego zaprezentował Burmistrz Paweł Sala. Poszczególne wystąpienia 
przeplatane były muzycznymi przerywnikami, charakterystycznymi dla poszczególnych regionów.

Pierwszego dnia popołudniu odbywał się kiermasz i degustacja regionalnych produktów spożywczych z Włoch, Nie-
miec i polskich gór. Równolegle, na mini scenie trwały liczne występy oraz tańce. Zwieńczeniem wspólnej zabawy 
był przygotowany przez Studio Sztuki „Da Capo al Fine” program artystyczny, zawierający fragmenty wcześniej pre-
zentowanego mieszkańcom spektaklu „O sole mio”. Wśród zgromadzonej publiczności nie brakowało zachwytów, 
śpiewów i tańców, do których zachęcały emocjonalne odsłony przedstawienia.

Druga odsłona FMP , która przypadała na 2 maja stanęła pod znakiem obchodów Dnia Flagi. Delegacje, z flagami 
państw, ustawiły się przed bramą COS OPO „Cetniewo” w barwnym korowodzie, wraz z szczudlarzami, mieszkań-
cami i turystami. Całości przewodziła i rytm nadawała Miejska Orkiestra Dęta z Władysławowa. Pierwszy przysta-
nek nastąpił na Alei Gwiazd Sportu, gdzie uruchomiono fontannę z ogniem. Następnie zgromadzeni w wiwatują-
cym szyku udali się pod Urząd Miejski, gdzie odegrano hymny państwowe, jak i Unii Europejskiej. Przedstawiciele 
samorządów dodatkowo wypuścili gołąbki pokoju. Potem obecni przeszli pod estradę miejską, gdzie odbywały się 
prezentacje wozów i sprzętu strażackiego, serwowano także darmowy poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, woj-
skowej grochówki oraz pysznych ciast Koła Gospodyń z Władysławowa. Ponadto była okazja do zobaczenia rybackiej 
wystawy w sąsiadującym z estradą Centrum Promocji i Edukacji „Merk”. Tę część Forum zwieńczył koncert na scenie 
w wykonaniu Piotra Kajetana Matczuka z zespołem „Piramidy” . W godzinach popołudniowych delegacje odbyły 
jeszcze objazd po gminie, podczas którego mogły zobaczyć zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje, poprawiające 
jakość i estetykę przestrzeni publicznej Gminy Władysławowo.

Ostatniego dnia wizyty tj. 3 maja, goście z miast partnerskich mieli okazję do modlitwy i refleksji w lasach piaśnickich, 
gdzie ofiarą ludobójstwa z rąk nazistów padło, wedle szacunków, nawet 14 tysięcy osób. W gronie ofiar znaleźli się liczni 
przedstawiciele polskiej inteligencji z Pomorza Gdańskiego, a także osoby narodowości polskiej, czeskiej i niemiec-
kiej, przywiezione z głębi Rzeszy. Delegacje wspólnie złożyły kwiaty i znicze, modląc się w intencji pomordowanych.

Spotkania w ramach Forum Miast Partnerskich ukierunkowane były na 
wymianę doświadczeń, poznanie historii i kultury regionów, a także warto-
ści oraz problemów Unii Europejskiej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 
różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych. Były pokazy strojów 
ludowych, wystawy rękodzieła i rzemiosła, degustacje lokalnych produktów oraz występy zespołów regionalnych. 
Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym za organizację i pomoc w przygotowaniu tego międzynarodowego wyda-
rzenia. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Jerzego Szczepankowskiego i firmy BMC za ufundowanie 
rybnych smakowitości dla gości. Forum Miast Partnerskich współfinansowane było w ramach unijnego programu 
„Europa dla obywateli”.
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by wyrwać je choć na chwilę z traumy jaką przeżyły. Konsekwencją 
tych wydarzeń było zawarcie partnerstwa miast, które z powodze-
niem trwa do dziś.

2. Lamstedt - Niemcy
Miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Sakso-
nia, w powiecie Cuxhaven, siedziba gminy zbiorowej Börde Lamstedt, 
do której należy pięć gmin: Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelste-
nahe, Stinstedt

3. Scalea - Włochy
Scalea jest miasteczkiem położonym w południowych Włoszech, w regio-
nie Kalabria i liczy ok. 12 tys. mieszkańców. Początki miasta sięgają 
VIII w. p.n.e. Gospodarka opiera się głównie na turystyce oraz usłu-
gach związanych z jej promowaniem. Dzięki swojemu stałemu łagod-
nemu klimatowi Scalea staje się w okresie letnim celem nadmorskich 
wyjazdów wakacyjnych: tutejsze plaże cieszą się ogromną popularno-
ścią, morze jest krystalicznie czyste, a latem liczba ludności potraja się 
sięgając nawet 100.000 odwiedzających dziennie. Scalea utrzymuje bli-
skie związki z Polską. Oficjalne statystyki podają, że w Kalabrii zamel-
dowanych jest ok. 3.600 Polaków. W samej gminie Scalea mieszka ok. 30 
Polaków. Pielęgnują oni polskie tradycje, kulturę i historię. Utrzymują 
bliskie kontakty z ambasadą RP w Rzymie.

Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w naszej gminnej codzienności. Każdy z nas zna niektóre 
i o nich słyszał przynajmniej raz w roku, gdy wypełniamy zeznanie podatkowe i decydujemy się przekazać 
1% podatku, na te, które maja status organizacji pożytku publicznego. Ale ile osób zdaje sobie sprawę z ich 
uczestnictwa w codziennym życiu naszej społeczności? To dzięki nim, przy wsparciu finansowym gminy, 
możemy trenować wiele dyscyplin sportowych czy uczestniczyć w warsztatach, zajęciach, festynach. Przy ich 
pomocy potrzebujący otrzymują pomoc, osoby niepełnosprawne korzystają ze specjalistycznej rehabilitacji, 
a seniorzy biorą udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Trzeci Sektor
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Program Współpracy Gminy Władysławowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty przez Radę 
Miejską Władysławowa Uchwałą Nr  LXII/841/2018 z dnia 14.11.2018 roku. Celem nadrzędnym programu jest 
zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włą-
czenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami 
pozarządowymi. 

Celami szczegółowymi programu są: 
1. wspieranie działań Gminy w zakresie diagnozowania i rozwiązywania oraz identyfikowania potrzeb miesz-

kańców, w tym problemów wynikających z zagospodarowania i kształtowania przestrzeni miejskiej,
2. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,
3. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, w tym przestrzeń 

publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
4. budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
5. promocja organizacji pozarządowych działających w mieście,
6. stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z grup ryzyka,  w szczególności osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin oraz osób starszych.

Gmina Władysławowo w 2019 roku udzieliła podmiotom NON-PROFIT wsparcia finansowego na realizację zadań 
publicznych w wysokości 123.375 zł. 

Dotacje celowe w ramach konkursu grantowego zostały przyznane łącznie 16 podmiotom. We współpracy z gminą 
organizacje pożytku publicznego zrealizowały łącznie 21 zadań publicznych.

Nauki, edukacji, oświaty i wychowania w postaci organizacji i prowadzenia m.in. warsztatów, 
pikników naukowych, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych 
i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i inne zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty”

Ochrony Zdrowia w postaci organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, 
rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym oraz świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej 
osobom nieuleczalnie chorym z terenu Gminy Władysławowo”

Kultura i sztuka w postaci organizacji otwartych imprez kulturalnych w formie festiwalu, festy-
nu, koncertu, przeglądu artystycznego, wystawy, konkursu, spektaklu teatralnego w tym realiza-
cja projektów mających na celu umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kaszubskiej

1. Puckie stowarzyszenie Wspie-
rające Osoby Niepełnospraw-
ne Umysłowo „Razem”

Półkolonie dla osób upośledzonych 
intelektualnie

4.500 zł

2. Fundacja Integracji Społecznej 
„Prointegro”

Niepełnosprawny w szkole II 1.875 zł

3. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Problemami 
Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Kolory Świat 3.500 zł

4. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej nr 2

Co w morzy pływa – warsztaty 
ceramiczne

5.000 zł

5. Stowarzyszenie „Radość Życia” Kaszubskie Anioły – warsztaty z 
osobami niepełnosprawny

4.000 zł

6. Stowarzyszenie Rozwoju 
Szotlandu

Warsztaty architektoniczne – 
„Z architekturą na Ty”

5.600 zł

7. Stowarzyszenie Miłośników 
Zimowych Kąpieli, Sportu i 
Czynnej Rekreacji – Nordowe 
Morsy 

Zimowe ferie aktywnie na plaży 3.000 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna 
Władysławowo

Integracyjny rajd pożarniczy 
Władysławowo 2019

2.300 zł

9. Stowarzyszenie Kobiet 
„Amazonki”

„Wspomaganie psychiczne i �zyczne 
kobiet po operacji raka piersi 
Amazonki”

4.250 zł

10. Puckie Hospicjum pw. Św. 
Ojca Pio

Świadczenie usług opieki hospicyjnej 
i paliatywnej na rzecz mieszkańców 
Gminy Władysławowo

10.000 zł

11. Kaszubska Spółdzielnia 
„Przystań”

Organizacja i prowadzenie zajęć o 
charakterze terapeutycznym i rehabi-
litacyjnym dla mieszkańców gminy 
Władysławowo

4.450 zł

12. Fundacja Integracji Społecznej 
„Prointegro”

Zajęcia terapeutyczne – 
„Zrozumieć siebie”

5.400 zł

13. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Problemami 
Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Radość i rozwój 9.000 zł

14. Stowarzyszenie „Radość Życia” „Zajęcia rehabilitacyjne na basenie 
dla osób niepełnosprawnych”

8.000 zł

15. Stowarzyszenie Rozwoju 
Władysławowa

Po kaszubsku na Nordzie – edycja II 5.000 zł

16. Towarzystwo Miłośników 
Jastrzębiej Góry

„V spotkanie z muzyką” 13.000 zł

17. Fundacja „Aleja Gwiazd 
Sportu”

„XX Edycja Alei Gwiazd Sportu – 
Festiwal Sportu Władysławowo 2019”

20.000 zł

18. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chłapowa

III rodzinny rajd rowerowy szlakiem 
zapomnianych miejsc kultu i dzie-
dzictwa kaszubskiego

3.500 zł

21. Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji Filmowej

100 lat Jastrzębiej Góry na 1000-lecie 
Niepodległej

6.000 zł

20. Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów/o 
Władysławowo 
(pełnomocnictwo)

Gminne Obchody Światowego Dnia 
Inwalidy i osób Niepełnosprawnych

3.000 zł

19. Stowarzyszenie Radość Życia Konkursy plastyczne, recytatorskie, 
sportowe i wiedzy związanej 100 
rocznicą niepodległości Państwa 
Polskiego jak również wiedzy o 
naszym mieście w ramach festynu dla 
dzieci, młodzieży i mieszkańców 
gminy

2.000 zł
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Nauki, edukacji, oświaty i wychowania w postaci organizacji i prowadzenia m.in. warsztatów, 
pikników naukowych, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych 
i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i inne zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty”

Ochrony Zdrowia w postaci organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, 
rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym oraz świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej 
osobom nieuleczalnie chorym z terenu Gminy Władysławowo”

Kultura i sztuka w postaci organizacji otwartych imprez kulturalnych w formie festiwalu, festy-
nu, koncertu, przeglądu artystycznego, wystawy, konkursu, spektaklu teatralnego w tym realiza-
cja projektów mających na celu umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kaszubskiej

1. Puckie stowarzyszenie Wspie-
rające Osoby Niepełnospraw-
ne Umysłowo „Razem”

Półkolonie dla osób upośledzonych 
intelektualnie

4.500 zł

2. Fundacja Integracji Społecznej 
„Prointegro”

Niepełnosprawny w szkole II 1.875 zł

3. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Problemami 
Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Kolory Świat 3.500 zł

4. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej nr 2

Co w morzy pływa – warsztaty 
ceramiczne

5.000 zł

5. Stowarzyszenie „Radość Życia” Kaszubskie Anioły – warsztaty z 
osobami niepełnosprawny

4.000 zł

6. Stowarzyszenie Rozwoju 
Szotlandu

Warsztaty architektoniczne – 
„Z architekturą na Ty”

5.600 zł

7. Stowarzyszenie Miłośników 
Zimowych Kąpieli, Sportu i 
Czynnej Rekreacji – Nordowe 
Morsy 

Zimowe ferie aktywnie na plaży 3.000 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna 
Władysławowo

Integracyjny rajd pożarniczy 
Władysławowo 2019

2.300 zł

9. Stowarzyszenie Kobiet 
„Amazonki”

„Wspomaganie psychiczne i �zyczne 
kobiet po operacji raka piersi 
Amazonki”

4.250 zł

10. Puckie Hospicjum pw. Św. 
Ojca Pio

Świadczenie usług opieki hospicyjnej 
i paliatywnej na rzecz mieszkańców 
Gminy Władysławowo

10.000 zł

11. Kaszubska Spółdzielnia 
„Przystań”

Organizacja i prowadzenie zajęć o 
charakterze terapeutycznym i rehabi-
litacyjnym dla mieszkańców gminy 
Władysławowo

4.450 zł

12. Fundacja Integracji Społecznej 
„Prointegro”

Zajęcia terapeutyczne – 
„Zrozumieć siebie”

5.400 zł

13. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Problemami 
Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Radość i rozwój 9.000 zł

14. Stowarzyszenie „Radość Życia” „Zajęcia rehabilitacyjne na basenie 
dla osób niepełnosprawnych”

8.000 zł

15. Stowarzyszenie Rozwoju 
Władysławowa

Po kaszubsku na Nordzie – edycja II 5.000 zł

16. Towarzystwo Miłośników 
Jastrzębiej Góry

„V spotkanie z muzyką” 13.000 zł

17. Fundacja „Aleja Gwiazd 
Sportu”

„XX Edycja Alei Gwiazd Sportu – 
Festiwal Sportu Władysławowo 2019”

20.000 zł

18. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chłapowa

III rodzinny rajd rowerowy szlakiem 
zapomnianych miejsc kultu i dzie-
dzictwa kaszubskiego

3.500 zł

21. Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji Filmowej

100 lat Jastrzębiej Góry na 1000-lecie 
Niepodległej

6.000 zł

20. Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów/o 
Władysławowo 
(pełnomocnictwo)

Gminne Obchody Światowego Dnia 
Inwalidy i osób Niepełnosprawnych

3.000 zł

19. Stowarzyszenie Radość Życia Konkursy plastyczne, recytatorskie, 
sportowe i wiedzy związanej 100 
rocznicą niepodległości Państwa 
Polskiego jak również wiedzy o 
naszym mieście w ramach festynu dla 
dzieci, młodzieży i mieszkańców 
gminy

2.000 zł
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Nauki, edukacji, oświaty i wychowania w postaci organizacji i prowadzenia m.in. warsztatów, 
pikników naukowych, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych 
i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i inne zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty”

Ochrony Zdrowia w postaci organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, 
rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym oraz świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej 
osobom nieuleczalnie chorym z terenu Gminy Władysławowo”

Kultura i sztuka w postaci organizacji otwartych imprez kulturalnych w formie festiwalu, festy-
nu, koncertu, przeglądu artystycznego, wystawy, konkursu, spektaklu teatralnego w tym realiza-
cja projektów mających na celu umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kaszubskiej

1. Puckie stowarzyszenie Wspie-
rające Osoby Niepełnospraw-
ne Umysłowo „Razem”

Półkolonie dla osób upośledzonych 
intelektualnie

4.500 zł

2. Fundacja Integracji Społecznej 
„Prointegro”

Niepełnosprawny w szkole II 1.875 zł

3. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Problemami 
Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Kolory Świat 3.500 zł

4. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej nr 2

Co w morzy pływa – warsztaty 
ceramiczne

5.000 zł

5. Stowarzyszenie „Radość Życia” Kaszubskie Anioły – warsztaty z 
osobami niepełnosprawny

4.000 zł

6. Stowarzyszenie Rozwoju 
Szotlandu

Warsztaty architektoniczne – 
„Z architekturą na Ty”

5.600 zł

7. Stowarzyszenie Miłośników 
Zimowych Kąpieli, Sportu i 
Czynnej Rekreacji – Nordowe 
Morsy 

Zimowe ferie aktywnie na plaży 3.000 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna 
Władysławowo

Integracyjny rajd pożarniczy 
Władysławowo 2019

2.300 zł

9. Stowarzyszenie Kobiet 
„Amazonki”

„Wspomaganie psychiczne i �zyczne 
kobiet po operacji raka piersi 
Amazonki”

4.250 zł

10. Puckie Hospicjum pw. Św. 
Ojca Pio

Świadczenie usług opieki hospicyjnej 
i paliatywnej na rzecz mieszkańców 
Gminy Władysławowo

10.000 zł

11. Kaszubska Spółdzielnia 
„Przystań”

Organizacja i prowadzenie zajęć o 
charakterze terapeutycznym i rehabi-
litacyjnym dla mieszkańców gminy 
Władysławowo

4.450 zł

12. Fundacja Integracji Społecznej 
„Prointegro”

Zajęcia terapeutyczne – 
„Zrozumieć siebie”

5.400 zł

13. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Problemami 
Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Radość i rozwój 9.000 zł

14. Stowarzyszenie „Radość Życia” „Zajęcia rehabilitacyjne na basenie 
dla osób niepełnosprawnych”

8.000 zł

15. Stowarzyszenie Rozwoju 
Władysławowa

Po kaszubsku na Nordzie – edycja II 5.000 zł

16. Towarzystwo Miłośników 
Jastrzębiej Góry

„V spotkanie z muzyką” 13.000 zł

17. Fundacja „Aleja Gwiazd 
Sportu”

„XX Edycja Alei Gwiazd Sportu – 
Festiwal Sportu Władysławowo 2019”

20.000 zł

18. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chłapowa

III rodzinny rajd rowerowy szlakiem 
zapomnianych miejsc kultu i dzie-
dzictwa kaszubskiego

3.500 zł

21. Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji Filmowej

100 lat Jastrzębiej Góry na 1000-lecie 
Niepodległej

6.000 zł

20. Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów/o 
Władysławowo 
(pełnomocnictwo)

Gminne Obchody Światowego Dnia 
Inwalidy i osób Niepełnosprawnych

3.000 zł

19. Stowarzyszenie Radość Życia Konkursy plastyczne, recytatorskie, 
sportowe i wiedzy związanej 100 
rocznicą niepodległości Państwa 
Polskiego jak również wiedzy o 
naszym mieście w ramach festynu dla 
dzieci, młodzieży i mieszkańców 
gminy

2.000 zł

warsztaty ceramiczne - „Co w morzu pływa” Warsztaty architektoniczne
- „Z architekturą na Ty”
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Po kaszubsku na Nordzie - II edycja „V spotkanie z muzyką

III rodzinny rajd rowerowy szlakiem zapomnia-
nych miejsc kultu i dziedzictwa kaszubskiego

Integracyjny rajd pożarniczy Władysławowo 2019

Warsztaty - 
„Artysta maluje”

Ratowanie dziedzictwa kulturowego 
polskiego rybołówstwa kutrowego 
poprzez remont i prezentację we  
Władysławowie kutra WŁA 80

Rehabilitacja z orientacji przestrzen-
nej i czynności dnia codziennego na 

nieznanym terenie osób niewidomych 
i niedowidzących
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W trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) w roku 2019 wpłynęło 18 ofert z czego wszystkie zostały dofinan-
sowane. Dofinansowanie nastąpiło na łączna kwotę 101.395 zł, zadania realizowane w ramach tzw. „małych 
grantów” przedstawia poniższa tabela:

1. Para�a Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P.

2. Para�a Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P.

Zimowisko Narciarskie 2.860 zł

Pielgrzymka Częstochowa 
–Tarnów-Kraków-Wadowice

5.
Stowarzyszenie Pasjonatów 
Malarstwa Warsztaty „Artysta maluje”

3.300 zł

3. Polski Związek Niewidomych

Rehabilitacja z orientacji prze-
strzennej i czynności dnia codzien-
nego na nieznanym terenie osób 
niewidomych i niedowidzących

7.000 zł

4.
Puckie Stowarzyszenie Wspie-
rające Osoby Niepełnospraw-
ne Umysłowo „RAZEM”

Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji 
w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy osób upośledzonych intelektu-
alnie mieszkańców Władysławowa.

8.800 zł

6.000 zł

1.500 zł

8.
Powiatowy Cech Rzemiosł 
Różnych Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw

Święto Rzemiosła w Pucku na tle 
regionu 5.000 zł

14.
Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”

Ratowanie dziedzictwa kulturowego 
polskiego rybołówstwa kutrowego 
poprzez remont i prezentację we 
Władysławowie

10.000 zł

10.000 zł

6. Stowarzyszenie Kobiet 
„Amazonki”

Festyn Stowarzyszeń Amazonki 
w Swarzewie

3.000 zł7. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chłapowa

Z szachami na TY – III  warsztaty 
szachowe

5.000 zł9. Zrzeszenie Kaszubsko Pomor-
skie oddział J. Góra Festyn Kultury Kaszubskiej

7.500 zł10. Uczniowski Klub Sportowy 
Bliza

Koszykówka bez granic

4.000 zł11. Uczniowski Klub Sportowy 
Bliza Zawody ‘Bajkowe bieganie”

4.000 zł12. Uczniowski Klub Sportowy 
Del�n Władysławowo Obóz kondycyjny Dębica

4.000 zł13. Musica Sacra XIV Międzynarodowy Letni Festiwal 
Muzyczny „Słowo i muzyka u Jezuitów”

15. Fundacja Kamili Skolimowskiej Krzewienie kultury �zycznej wśród 
mieszkańców gminy Władysławowo

10.000 zł16. Fundacja Kamili Skolimowskiej Festiwal Rzutów
im. Kamili Skolimowskiej

1.935 zł17. Para�a Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P. Wakacyjny spływ

7.500 zł18. Helskie Stowarzyszenie
Miłośników Tańca Roztańczone Mikołajki z Dance Flow
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1. Para�a Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P.

2. Para�a Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P.

Zimowisko Narciarskie 2.860 zł

Pielgrzymka Częstochowa 
–Tarnów-Kraków-Wadowice

5.
Stowarzyszenie Pasjonatów 
Malarstwa Warsztaty „Artysta maluje”

3.300 zł

3. Polski Związek Niewidomych

Rehabilitacja z orientacji prze-
strzennej i czynności dnia codzien-
nego na nieznanym terenie osób 
niewidomych i niedowidzących

7.000 zł

4.
Puckie Stowarzyszenie Wspie-
rające Osoby Niepełnospraw-
ne Umysłowo „RAZEM”

Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji 
w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy osób upośledzonych intelektu-
alnie mieszkańców Władysławowa.

8.800 zł

6.000 zł

1.500 zł

8.
Powiatowy Cech Rzemiosł 
Różnych Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw

Święto Rzemiosła w Pucku na tle 
regionu 5.000 zł

14.
Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”

Ratowanie dziedzictwa kulturowego 
polskiego rybołówstwa kutrowego 
poprzez remont i prezentację we 
Władysławowie

10.000 zł

10.000 zł

6. Stowarzyszenie Kobiet 
„Amazonki”

Festyn Stowarzyszeń Amazonki 
w Swarzewie

3.000 zł7. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chłapowa

Z szachami na TY – III  warsztaty 
szachowe

5.000 zł9. Zrzeszenie Kaszubsko Pomor-
skie oddział J. Góra Festyn Kultury Kaszubskiej

7.500 zł10. Uczniowski Klub Sportowy 
Bliza

Koszykówka bez granic

4.000 zł11. Uczniowski Klub Sportowy 
Bliza Zawody ‘Bajkowe bieganie”

4.000 zł12. Uczniowski Klub Sportowy 
Del�n Władysławowo Obóz kondycyjny Dębica

4.000 zł13. Musica Sacra XIV Międzynarodowy Letni Festiwal 
Muzyczny „Słowo i muzyka u Jezuitów”

15. Fundacja Kamili Skolimowskiej Krzewienie kultury �zycznej wśród 
mieszkańców gminy Władysławowo

10.000 zł16. Fundacja Kamili Skolimowskiej Festiwal Rzutów
im. Kamili Skolimowskiej

1.935 zł17. Para�a Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P. Wakacyjny spływ

7.500 zł18. Helskie Stowarzyszenie
Miłośników Tańca Roztańczone Mikołajki z Dance Flow

Gmina Władysławowo w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. Pro-
mowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej (wla-
dyslawowo.pl) oraz w gminnych serwisach informacyjnych. 

W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy utworzona została zakładka przeznaczona 
dla organizacji pozarządowych na której umieszczono między innymi bazę Organizacji.

Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy prowa-
dzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu. Dbając także o dobro 
Stowarzyszeń, pracownik referatu stale informował Podmioty o możliwościach pozyskania dofinansowania 
w ramach konkursów ofert ogłoszonych przez Urząd Wojewódzki czy Powiat Pucki.

Podjęte działania:
• objęcie honorowym patronatem Burmistrza programów, działań prowadzonych przez organizacje – na 

ich wniosek – Burmistrz objął patronatem 11 zadań,
• możliwości otrzymania referencji Burmistrza w zakresie sposobu realizacji zadania publicznego zleconego 

przez Gminę Władysławowo – na wniosek organizacji – wystawiono referencje dla jednej organizacji
• zamieszczanie, w miarę możliwości informacji o organizacjach w wydawanych przez siebie materiałach 

informacyjno-promocyjnych oraz Biuletynie „Ratusz”, 
• udostępnianie nieodpłatnie sali 103 w siedzibie urzędu miejskiego i sprzętu audiowizualnego na programy 

realizowane przez organizacje na rzecz mieszkańców gminy – udostępnienie sali oraz sprzętu – 31 razy.
• organizacje kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej przekazywania przez podatników 1% podatku 

na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, w miarę przekazanych przez organi-
zacje informacji, 

• konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności 
tych organizacji.
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Sprawy Obywatelskie
Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy Gminy. 
W roku 2019 przeprowadzona została IV edycja budżetu obywatelskiego w Gminie Władysławowo, na jego 
realizację przeznacza się 350 tys. zł z podziałem na obszar miejski 200 tys. z i obszar wiejski 150 tys. zł. 
W tym roku, po raz pierwszy procedować budżet obywatelski mógł każdy mieszkaniec gminy Władysła-
wowo, który ukończył 10. rok życia.

W IV edycji zgłoszono 38 zadań (okres składania wniosków – kwiecień 2019r.), po weryfikacji zgłoszonych zadań, 
którą dokonał Zespół ds. BO, pod głosowanie zakwalifikowano 26 zadań z czego 12 zadań dotyczyło obszaru wiej-
skiego, a 14 zadań dotyczyło obszaru miejskiego.

W głosowaniu udział wzięło ok. 13% uprawnionych mieszkańców (osobą uprawnioną jest mieszkaniec zamieszkały 
na terenie gminy, który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończył 15 rok życia).
W wyniku głosowania, które miało miejsce w dniach 9.09. – 23.09.2019r. do realizacji w roku 2020 zostały zakwa-
lifikowane następujące przedsięwzięcia:

Władysławowo

Obszar miejski
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Tytuł przedsięwzięcia KosztL.p.

1 Oświetlenie boiska piłkarskiego 100.000,00 zł

2 Wykonanie drogi z płyt „jumbo” od. ul. Rybackiej
w kierunku ul. Towarowej. 70.000,00 zł

3 Rybka we Władku - �gury przedstawiające życie
mieszkańców wzorowane krasnalami z Wrocławia. 25.000,00 zł

1 Park rowerowy 100.000,00 zł

2 Kierowco prowadź bezpiecznie –
montaż radarowych wyświetlaczy. 70.000,00 zł

3 Rozbudowa parku linowego 25.000,00 zł

4 Zapoznanie turystów z historią
miasta Władysławowa i okolic 5.000,00 zł
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W roku 2019 zostały zrealizowane zadania wybrane w wyniku głosowania 
w III edycji budżetu obywatelskiego, tym samym w obszarze wiejskim 
zrealizowano zadania pn.:

1. Bezpieczny mieszkaniec   
W ramach zadania dokonano zakupu 14 kompletów ubrań bojowych dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Karwi i Jastrzębiej Górze (po 7 szt. dla 
każdej OSP) 
2. Szczęśliwy mieszkaniec
W ramach zadania dokonano zakupu i montażu witacza w Tupadłach oraz 
stojaków rowerowych wraz ze stacją napraw rowerów w Ostrowie
3. Bezobsługowy Park Linowy    
W ramach zadania dokonano zakupu i montażu elementów rekreacyjno 
– zabawowych na istniejący i powstały rok wcześniej ze środków budżetu 
obywatelskiego park linowy w Rozewiu.  

W obszarze miejskim zrealizowano zadanie:  
1. Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów 
ze stali nierdzewnej. 
W ramach zadania dokonano zakupu i montażu ogólnodostępnych, samo-
obsługowych stacji serwisowych dla rowerów po 2 szt. na każdym Osiedlu 
, łącznie 10 lokalizacji.
2. Spowolnienie ruchu drogowego na ul. 1000-Lecia P.P. w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy.    
3. Zapoznanie turystów z historią miasta Władysławowa i okolic  
4. Treningowe boisko piłkarskie. 
Zadanie zakładało wykonanie treningowego boiska piłkarskiego o wymia-
rach 60 x 100 m, na terenie działek gminnych położonych przy ul. Żwirowa, 
Osiedle Żwirowa. W wyniku dużego zakresu prac nie udało się wyłonić 
wykonawcy, tym samym przeniesiono realizację zadania na rok 2020.

Fundusze Zewnętrzne
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W 2019 r. Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych złożył 9 wniosków o dofinansowanie, z czego dla  
4 zostało przyznane dofinansowanie tj.:
• Mieszkańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój przestrzeni publicznej;
• Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” wraz z otuliną;
• Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać 2020”;
• Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo.

Najczęstszymi przyczynami nieotrzymania dofinansowania było:
• przekroczenie dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego;
• niewystarczająca liczba punktów w kryteriach merytorycznych naborów;
• fakt niespełnienia kryterium oceny wniosku w zakresie wysokości wskaźnika dochodów podatkowych w prze-

liczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Szczegółowy wykaz i opis zadań z dofinansowaniem:

1. Mieszkańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój przestrzeni publicznej

Zakres prac polegał na zagospodarowaniu fragmentu terenu przy 
nowopowstałej ścieżce rowerowej poprzez zakup wwwiaty rowe-
rowej, 6 szt. stojaków rowerowych oraz grafiki Latarni Morskiej 
w Rozewiu. Montaż zakupionych elementów odbył się w ramach 
pracy własnej Pani Sołtys, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Rozewia.

Zadanie zrealizowano w ramach udzielonej dotacji celowej przezna-
czonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych 
projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 
2019”, realizowanych na terenach wiejskich udzielonej z budżetu 
Województwa Pomorskiego.

2. Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” wraz z otuliną

Zadanie pn. „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie 
przyrody „Słone Łąki” wraz z otuliną” realizowane było 
od kwietnia do listopada 2019 r. na terenie rezerwatu 
przyrody „Słone Łąki” wraz z otuliną na powierzchni 
11,87 ha. Działania związane z przywróceniem eksten-
sywnej gospodarki kośno-pastwiskowej polegały na:
• wykaszaniu trzciny oraz usunięciu wyciętej biomasy 

i roślinności inwazyjnej;
• wypasie zwierząt,
• inwentaryzacji fauny lęgowej ptaków – monitoring 

ornitologiczny,
• edukacji ekologicznej – piknik ornitologiczny oraz 

zakup 2 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych.

Podstawowym efektem ekologicznym, który został osią-
gnięty w wyniku realizacji projektu jest zwiększenie 
działań ochronnych na terenie podmokłych łąk nad-
morskich występujących w rezerwacie przyrody „Słone 
Łąki” i w jego otulinie.

Wartość projektu: 11 500,50 zł Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Wartość projektu: 66.992,79 zł Dofinansowanie: 24.375,00 zł
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W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące cele szczegółowe:
• ochrona łąk halofilnych (zachowanie stanowisk istniejących i przywrócenie zanikających);
• ochrona łąk zmienno-wilgotnych;
• ochrona miejsc odpoczynku i żerowania ptaków – jednego z ostatnich miejsc w rejonie Zatoki Puckiej (poza 

obszarem w Ujściu Rzeki Redy i Kanału Łyski) gdzie dzięki planowym zabiegom ochronnym możliwe jest 
utrzymanie właściwego stanu zachowania;

• ochrona stanowisk lęgowych chronionych gatunków ptaków związanych z podmokłymi terenami otwartymi;
• opracowanie wieloletniego programu realizacji zadań ochronnych, promocyjnych i edukacyjnych w obszarze 

rezerwatu.

Zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Szotland. Realizacja zadania została 
dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.

3. Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać 2020”;

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” obejmuje 176 
dzieci z klas i i II szkół podstawowych z terenu Gminy Władysławowo. 
Zajęcia prowadzone w grupach 15 osobowych, w wymiarze 15 godzin 
zegarowych na krytej pływalni AQUARIUS w COS OPO Cetniewo. 
W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zdobyli umiejętności pły-
wania, podnieśli poziom odporności, zniwelowali ewentualne wady 
postawy, a ponadto zostali zapoznani z podstawowymi zasadami 
bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. 
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo

Projekt polega na likwidacji i utylizacji pokryć dachowych 
zawierających azbest w okresie od czerwca 2019 r. do listo-
pada 2020 r. na terenie całej gminy od Chałup do Karwi. 

Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wartość projektu: 57.260,00 zł

Wartość projektu: 9.529,00 zł

Dofinansowanie: 15.840,00 zł

Dofinansowanie: 3.810,00 zł



Zakończenie

Wspólnie tworzymy naszą gminę, a Samorząd Terytorialny, który w tym roku obchodzi swoje 30-lecie, to 
trwały element lokalnej demokracji. Razem odnosimy sukcesy, ale i porażki są nieodłączną częścią kreatyw-
nego działania i to one powinny nas motywować do dalszej pracy.

Możemy być dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina rozwinęła się na przestrzeni tych 30 lat. Jest to dowód 
na to, że pojęcie wspólnoty nie jest nam obce. Zbiorowa odpowiedzialność wspólnoty samorządowej jest 
motorem do dalszej pracy nad kolejnymi przedsięwzięciami.

Corocznie (od 2018 roku) składane raporty o stanie gminy, będą podsumowaniem dwunastomiesięcznych 
działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań. Podsumowania skłaniają do ref leksji 
i są wartościową nauką, dzięki której możemy stwierdzić czy podążamy we właściwym kierunku.
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